
INFLU~NCIA DA ROTAÇÃO DE CULTURAS NO
SIS1EMA RADICULAR DO MILHO E EM ALGUMAS

CARACTERÍSTICAS QUíMICAS DO SOLO

Em experimento envolvendo rotação de culturas e adu-
bação verde na cultura do milho, em um Latossolo Verme-
Ibo-Escuro distr6fico, na região de Sete Lagoas, observou-
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FIGURA 3. 1)IIâ1.,iIiI" do pelOde ldcI de lIIIIbo. em Ido l.Ed, ra-
Ie ~ em fuDçlo do manejo de cuJImu. CNPMS,
Setieu,ou. MO, 1!186.
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se, após um período de estiagem prolongada durante a fase
de florescimento, que o milho apresentava sintomas acentua-
dos de murcha, em plantios de área continua. Onde se efe-
tuava a rotação de cultura nos sistemas soja-milho, mucuna-
milho, milho e mucuna intercalar -milho, esse sintoma não
se repetia. Procurando-se, portanto, avaliar os benefIcios da
rotação de culturas sobre o monocultivo, coletaram-se amos-
tras de solo de uma área com 0,2 m2, tendo-se como ponto
central a linha de milho. O volume amostrado foi obtido atra-
vés das seguintes profundidades: 0-2 cm, 2-4 em, 2~ cm, 6-10
em, 10-14em, 14-18 em, 18-26 em, 26-34 cm, 34-42 cm. Após
a coleta do solo e rafzes, estas foram separadas e quantifica-
das (peso), sendo o solo analisado quimicamente. Os resulta-
dos permitiram concluir que a rotação soja-milho e mucuna-
milho promoveram maior aumento de peso de plantas de
lJlilho e maior quantidade de raizes abaixo,de 30 em de pro-
fundidade em relação ao milho continuo e milho com mucu-
na intercalar (Figura 3). A rotação soja-milho promoveu
uma melhor distrIbuição de bases nas camadas mais profun-
das do solo, aumentando a saturação de cálcio (Figura 4).
Houve, nas áreas com a rotação mucuna-milho, maiores te-
ores de potássio, cálcio e magnésío, em relação aos demais
manejos (soja-milho, milho contínuo e milho após milho e
mucuna intercalar). - Carlos A VasconceHos, LuizM. A
Sans, Edson B. Pacheco.
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FIGURA 4. DiItribuiçIo da .turaçlo de aIumfDk)(vakr m - %), da porccDtqem da aturaçlo de c:ü:io e do peiCCIdIiIl de buca em maçIo ao
H+ + Al+++ c:xtnIfdo por acetam de c:ü:io. lBd, rue cemado. CNPMS, Setie La•••• MO. 1987
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D Milho •.MIIC'uno1.: 26,3/5 - Z.342X .• O,SS9XZ I RZ" 62%
o Mucuno 9 = 19,746- t, 12SX •.O.OI8X2 I RI.: 72"'10

650;0 9=/S,094-0, 926X +O,OI6XZ• R': 83'10
• Milho 9 z 23,928- I. 629)( + o. 032X2, Ff2 .: 81'"/0
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