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RESUMO
A deficiência de fósforo (P) em solos tropicais é um dos principais fatores que limitam a produção
agrícola em vários países. A cultura do sorgo apresenta notável capacidade adaptativa a
estresses ambientais, como o de fósforo, por meio de mecanismos e adaptações que contribuem
para o aumento da aquisição eficiente de fósforo, incluindo a sua associação com
microrganismos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de grãos em dois genótipos
de sorgo contrastantes no uso de P, BR007 e SC283, inoculados com duas estirpes de
microrganismos solubilizadores de P (MSP), B70 e B116 e com adubação de fosfato de rocha
Araxá combinado ou não com superfosfato triplo. O experimento foi conduzido na Embrapa Milho
e Sorgo, Sete Lagoas, Brasil em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições.
Avaliou-se produtividade de grãos de sorgo até o presente momento. Pela análise de variância,
observou-se efeito significativo para o fator fonte de P e genótipo, sobre a produtividade de grãos
de sorgo. No tratamento adubado com fosfato de Araxá observaram-se acréscimos na produção
de grãos do genótipo BR007 de 26% e 38% para inoculação com a bactéria B70 e B116,
respectivamente. Conclui-se que a produtividade de grãos do sorgo pode ser incrementada pela
inoculação com MSP, sendo os efeitos dependentes do inoculante, tipo de tratamento fonte de P e
do genótipo de sorgo.
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