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MINERAIS EM ADUBOS VERDES CONDUZIDOS SOBRE LA TOSSOLOS. NA
REGIÃO DE SÃO CARLOS. SP. BRASIL: I - RELAÇÃO COM A PRODUÇÃO DE
MATÉRIA SECA_
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Este trabalho teve por objetivo verificar qual o teor mineral ou sua relação mineral que
determina a variação na produção de matéria seca de diversos adubos verdes.
Os experimentos

foram realizados na área experimental

Pecuária do Sudeste (EMBRAPAlCPPSE),

Faz.Canchim.

do Centro de Pesquisa

na região de São Carlos, SP,

latitude 21°S7' S. longitude 47°S0'W e altitude de 8S0m. Os solos utilizados. Latossolo
Vermelho-Amarelo

(LV) e Latossolo Vermelho-Escuro

(LE), apresentaram

as seguintes

características químicas na camada de 0-0.20m: LVfLE. pH-água=4.S/S,2. pH-CaCI,=3.9/4.4.
MO=12115 g"dm·1•
Mg=2/8 rnmol.vdm'

P-res=S/3 mg+dm",
. CTC=44/S9
mg"drn·).

K=IOIlO mmol.vdm',

mmol.vdrn'.

Cu= 0.8/1.7

Ca=3i14

V= 14/39 %, m= 63í13

mg+dm',

Zn= 0,3/0.9

mmol.edrn'

.

%. Fe= 47/61

mgOdm·J, B=0.1/0.4

rngr dm'.

Mn=5i28

mg+drn'.

Procurou-se atingir saturação por bases de 50%. com relações Ca:K de 9:!. Não foi

utilizado nitrogênio nem qualquer tipo de inoculante, nas duas áreas.
As espécies vegetais e as respectivas quantidades de sementes utilizadas foram: labelabe (LL, Do/ichus /ab/ab. cv.Rongai). feijão-de-porco (FP, Canava/ia ensiformisi, mucunapreta (MP, Mucuna aterrima),
Crotalaria juncea,

rnucuna-cinza

e CS, CrotaJaria spectabi/is),

(MC, Mucuna cinerea).
sorgo-forrageiro

crotalária (Cl,

(SF, Sorghum bcolor.

cv.Contirnel), milheto (Mi, Penissetum americanum, comum), milho-híbrido (M'r:!, Zea mays,
cv Contimax 322) e leucena (Leucaena leucocephala

cv.Cunningham)

O espaçamento

utilizado foi o de O_SOm,sendo O,25m para milheto. A área útil de cada parcela foi de 2.2Sm'.
O corte foi realizado a O,IOm do solo.
Considerando as espécies que no tratamento de fertilidade mais baixa, no Latossolo
Vermelho-Amarelo,

morreram após a emergência, verifica-se (Quadro I e 2) a importância do

N e Mg para o milho. o N e K para o sorgo e o K e Ca para a crotaJãriajuncea.
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