
demais houve aumento. As varia90es observadas na taxa de acumu
la9ao de materia seca total entre os cu1tivares nao corre1acio-
nara~-se com a taxa de acumu1a9ao total de fosforo, nem com a ca
pacidade de produ9ao de ~ateria seca por unidade de fosforo absor
vido. Esta roela9ao de eficiencia (gramas de materia seca/miligr~
ma de fos[oro), foi variave1 entre os cultivares apenas naprese~
9a de 0,3 mg p.~-l. Neste nive1 houve redu9ao acentuada do pota~
sio, ca1cio e magnesio total acumu1ado.

BJI.JLAN;;O DE lIT!'ROGENIO (l5zn EM UJll LATOSSOLO VERM:E

LHO-ESC'":u;"RO FASE CERP..lIDO ClJLTIVADO CCM ~'IILHO - A.

determinado para milho cultivado em um Latossolo Vermelho-Escuro
fase cerrado, pela tecnica do 15N. Comparou-se fontes de N
(ureia e sulfato de a~onio), doses (0; 30, 60, 120 e 240 kg de
N/ha) em cobertura, no estadio de desenvolvimento corresponde~_
te a 8-~0 fo1~as e metodos de ap1ica9ao (na superficie e incor

7,5 em
amoniano 502..0, para 0 estudo do balan<;o de N. 0 su1fato de

na dose de 60 kg de Nha, foi apli29.do na superficie do
~ara as doses de 30, 120 e 240 kg de N/ha, a ureia [oi

na for~a de superfosfato trip1o, clore to de potassio e su1fato
de zinco, respectivamente. No p1antio, foi feita urna aduba9D.O
cern 10-90-60 kg/ha de N, ?20S e K20, tendo como fonte, as mes



nha foi adubada apenas no plantio. A planta absorveu 56% dos
60 kg de N aplicado no solo como ureia: 23% ~ermaneceu no solo
na camada de 0-90 erne 15% perdeu-se do sistema, sendo 4% por
lixivia<;ao de AN - N03. Grande parte do N-ureia residual (67%)
localizou-se na camada superficial de 0-15. As percentagens
de N provenientes do fertilizante foram semelhantes nas partes
da planta (graos),. folhas + pendao) devido a pequena varia<;ao
na composi<;ao isotopica do N nestas partes. As fontes de N
nao diferiram em seus efeitos na produ<;ao de graos de N absor
vido.

iltlIDOOS DE APlI.ICA<;~ DE FER1'ILIZlL"ft'ES NIrnOGDU~

DOS ~ ~LHO - H.Cantarella, ?B.Gallo e A.?Ca

Foram conduzidos cinco experimentos de campo ccm
o objetivo de comparar a eficiencia, para a cultura do milho,
da ureia com a do nitrato de amonio, aplicados em cobertura na
superficie do solo ou enterrados a 5-10 cm de profundidade. Os
adubos foram aplicados erncobertura nas doses 0, 50, 100 e 150
kg/ha de N. Resposta acentuada a aplica<;ao de N, com a~rnento
de produ<;ao de graos acima de 3.000 kg/ha, ocorreu em apenas
urnlocal. Neste, a aplica<;ao, na superficie, da ureia e do ni
trato de amonio, resul tou em menores produti vidades de mi Iho
que a aplica<;ao enterrada de·ambas as fontes de N. Em tres en
saios as respostas a N foram relativamente pequenas e, em urn
outro, elas nao existiram. Desse grupo, em apenas U~ caso 0

enterrio dos fertilizantes nitrogenados provocou aumentos de
produ<;ao; nos demais, os modos de aplica<;ao produziram resulta


