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0958 ESTADO DE AGREGAÇÃO E NíVEIS DE
MATÉRIA ORGÃNICA DE UM LATOSSOLO
VERMELHO ARGILOSO APÓS DUAS
DÉCADAS SOB MANEJOS DIFERENCIADOS
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O preparo convencional do solo geralmente condiciona
diminuição do tamanho dos agregados o que provoca a
diminuição da matéria orgânica por facilitar o ataque de
microrganismos. O objetivo deste estudo foi o de avaliar o
estado de agregação e níveis de matéria orgânica em cinco
camadas de um Latossolo Vermelho argiloso após 2'1 anos
sob manejo. Os resultados obtidos mostraram efeitos até os
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20 em de profundidade sendo o arado de aiveca o
equipamento que condicionou o menor DMG aliado aos
mais baixos teores de matéria orgânica. O sistema de plantio
direto juntamente com os sistemas de preparo com arado
de discos e escarificador apresentaram comportamento
semelhante quanto ao DMG, mas quanto a matéria orgânica
o plantio direto apresentou os maiores teores juntamente
com o cerrado. Foi encontrada correlação positiva e
significativa entre DMG e matéria orgânica na camada de 0-
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EFEITO DO CONSÓRCIO ENTRE
MANDIOCA E LEGUMINOSAS NA
COMPOSiÇÃO DO BANCO DE SEMENTES
DE PLANTAS INVASORAS
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Para avaliar o efeito do consórcio de leguminosas na
composição do banco de sementes de invasoras, instalou-
se um experimento na Estação Experimental de Itaguaí da
PESAGRO-Rio. Os tratamentos consistiram de três tipos de
leguminosas e mandioca combinados com dois tipos de
manejo (com corte na f1oraçãoe sem corte). Quatro amostras
simples de 200 g de solo foram retiradas de cada parcela
obtendo-se 72 amostras. As plântulas que emergiram foram
computadas e identificadas. Para o tamanho do banco de
sementes foi realizado um teste T para se verificar o efeitoI do 000",,,,, 00 número de cada espécie de invasoras
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0959 I ROTAÇÃO DE CULTURAS NO SISTEMA
PLANTIO DIRETO EM LAVOURAS DE
SOjN MILHO "SAFRINHA", SÃO PAULO
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Em áreas a seis anos de sucessão soja/milho safrinha, em
plantio direto, em LR, nos municípios de Palmital e Cândido
Mota, avaliaram-se espécies de outono-inverno e seu efeito
na sucessão subsequente. Após as alternativas, semeou-se
soja e milho no verão, e depois a sucessão milho safrinha/
soja. O efeito da rotação foi significativo nos dois anos
avaliados. O milho safrinha após o milho verão teve sua
produtividade reduzida em comparação à sucessão com
soja, porém as alternativas deram melhores resultados
quando optou-se pelo milho no verão. Em Palmital, após o
milho verão, os teores de N nas folhas do milho safrinha
foram menores nas áreas rotacionadas com sorgo forrageiro
e trigo e maiores nas de girassol e nabo forrageiro. A rotação
foi mais favorável para a soja implantada imediatamente
após as alternativas e menos para o milho safrinha em
sucessão, destacando-se o efeito negativo das gramíneas.
Os melhores efeitos sobre a soja foram da aveia branca,
crotalaria juncea, girassole nabo forrageiro. Quando o milho
foi cultivado no verão, a aveia branca e o trigo
proporcionaram os melhores efeitos sobre os cultivos
subsequentes. A cobertura do solo foi maior nas aveias e
menor na crotalaria, duranfe cinco meses após a colheita.
A infiltração de água no solo não apresentou resultados
consistentes.

I AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO
CRESCIMENTO DE CUPUAÇUZEIRO EM
TRÊS MANEJOS DA FERTILIDADE DO
SOLO NO AMAZONAS
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A baixa fertilidade natural dos solos da Amazônia limita a
produtividade das plantas de cupuaçuzeiro (Theobroma
grand,florum (Wildenow ex Sprengel) Shumann). Avaliou-
s.eo efeito de três manejos da fertilidade do solo (NPK+MO,
Fósforo e Fósforo+ leguminosa) sobre o crescimento e
produção de frutos do cupuaçuzeiro em três sistemas
agroflorestais (mandioca + fruteiras; anuais + frutei ras;
maracujá+fruteiras perenes), nos dois primeiros anos de
produção. No sistema mandioca+fruteiras a média de 8,8
kg de frutos/planta no tratamento NPK+MO foi diferente
dos tratamentos P (4,8 kg de frutos/planta) e P+leguminosa
(3,5 kg de frutos/planta). O tratamento P+leguminosa
apresentou as menores médias de produção de frutos por
planta, devido à competição da leguminosa mucuna com o
cupuaçuzeirn. A maior produção no sistema
mandioca +fruteiras foi em razão da mandioca ter
apresentado menor competição com o cupuaçuzeiro.
promovendo maior controle das plantas invasoras. O
tratamento NPK+MO apresentou efeitos significativos sobre
produção e diâmetro do tronco do cupuaçuzeiro,
evidenciando a importância da adubação química e orgânica
para essa cultura.


