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can a finalidade de avaliar a fertilidade dos principais grandes qr upos de

solos sob vegetação de cerrado e dar subsidios para futuras instalações de ex

periJnentos Em corrlições de campo, foram conduzidos Em casa de vegetação diver.
sos ensaios de subtração cemGlycine wightii IRI-1394, Brachiaria decurl:ensa~

traliana e Setaria anceps kazungula. As duas priIreiras foram testadas para S,
B, eu, fu, Zn, Micro (cc:mbinaçãode tcdos mencionados) e calagern. A set.ar í.a,

além desses, foi testérla, t:arnbÉm,paraN, P, K, NP, NK,PKe NPK.Os solos utili

zados foram I..a.tossolo Verrrelho-Escuro (LE) fase campestre, I..a.tossolo Verrrelho-

Escuro (LE) fase cerradão, Areias Quartzosas (AQ)e Latossolo Roxo (LR) fase

cerrado para soja perene e braquiária, e LE fase cerradão para setaria. As anos

tras foram coletadas até 20 emde profundidade, peneiradas e colocadas Em
•sacos plásticos de 3 kg. O delineamento foi inteirarrente casualizado cem 3 re

petições para cada solo usado.
Resultados mais evidentes, para a leguminosa, foram obtidos no 29 corte,

sendo generalizada a deficiência de S nos solos estudados, can exceção do LR.
As produções do tratamento "menosS" foram, Em relação ao tratamento completo,

36, 41 e 81%para os solos AQ, LE fase canpestre e LE fase cerradão, r espectJ:
varnente. Na AO.o tratamento menos boro apresentou 72%de produçâo relativa. A
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braquiária também apresentou resposta aS, cemproduções relativas de 25, 58,
76 e 79% para os solos LE,fase carcpestre, LEfase cerradão, LRe AO, respecti
vamente. Os resultados do 29 corte da setaria apresentaram severo decréscino
de produção E!t\ diversos tratamentos. A ordemdecrescente de limitação foi: P,
N, K e S.


