
adicionados e teor do elellento na parte aérea foi IIaior do Que
1835 Pp.. A presença de "n reduziu o crescillento Quando o seu
teor na soluçno foi sUberior a -288 0011IIais não observou-se Mor-
te das plantas. Estas cheaaraM a acuMular até 18480 0011'Ina oarte
a'rea. A tolerãncia das plantas aos nrveis de Fe e "n no solo
dependeu do tioo do .eSMO. Nos solos Mais arenosos a reducão de
cresciMento foi observada COII a aolicacno de 80 OPIIde Fe ou 320
P!I.de ~n. Ji nos solos .ais arQilosos o cresciM~nto foi reduzido
co. aplicaçno de 328 0011de UM ou do outro eleMento.
155 . ,DISPONIBILIDADE DE BORO EftSOLOS REPRESENTATIVOS DO TRDPICO DftIDO
II~SILEIRO. R.F.Oliveira (E"8RAPA-CPATU) e RaMendra SinQh.
(IICA-E~BRAPA) •
Avaliou-se a disponibilidade do boro eM seis classes de 50105 do
tróoico O.ido brasileiro: Latossolo A~arelo, Latossolo VerMelho
A.arelo Podz61ico VerMelho AMarelo, SolQ Aluvial, Terra Roxa Es-
truturada e Glei Pouco H~Mico. A extracão foi efetuada através de
iôua Quente e na deterllinacão utilizou-se a IIetodoloQia
coloriMétrica de Azollethine-H. oadronizada oara as condicões de
solos dessa reQino. As anilises efetuadas evidenciaraM Que 05
solos variaraM bastante no conte~do de boro disoonlvel.
Encontrou-se a seQuinte seauencia de solos oor extensão de defi-
ciencia. COIIbase no nlvel crItico adotado de 8.5 POli: -LV = AL
tI88%) > PV (88%) > LA (62.5%) > GPH (33%) > TE (8%).
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NIVEIS CRtTICOS DE ZINCO NO SOLO E NA PLANTA DE ~ILHO E" A"OS-
TI~S DE SOLO D~ REGIIO DE CERRADO. C.Couto, R.F.Novais,N.F.8arros
e J.C.L.Neves. UFV-Viçosa-"G.
A.ostras de 12 solos de cerrado. COM diferentes caracterlsticas
frsicas e .MineralóQicas. foraM usadas COIIo objetivo de avaliar a
variação do nlvel crItico de zinco (Zn), no solo e na olanta de
IIilbo e relacioni-los COIIcaracterlsticas do solo Que refletell o
fator càoacidade de Zn. Seis doses de Zn (8, 3, 6, 12 e 48
.Q/dM3 )foraM anlieados na forMa de ZnCh e IIisturados COIIo solo.° exoeri.ento foi conduzido ellcasa de veQetaCQo, cultivando-se
.ilho eM vasos COM 2 dI de solo por 35 dias.Obtiverall-se corre-
lações sianificativas entre o Zn recuoerado oelos extratores e a
concentracQo do Zn na parte aérea do Milho, o Que indica sereM os
extratores utilizados eficientes oara a avaliacQo de disoonibili-
dade de Zn oara o IIilho. Os nlveis crlticos de Zn no solo oelos
dois extratores dillinulrallCOM o aUMento dos valores de caracte-
rlsticas au€ refleteM o fator caoacidade de Zn no solo tais COIIO
os teores de 6xidos de Fe e de AI, teor de araila, eauivalente de
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