
LEUCENA: FONTE ALTERNATIVA DE
NITROGENIO PARA MILHO EM SOLO

DECERRADO

o milho e uma das plantas mais bem estudadas, em
quase todos os aspectos. Entretanto, no que se refere a
pesquisas com adubac;;ao alternativa, as informac;;6es sac
poucas. Este trabalho visou estudar a adubac;;ao via
microorganismos, obtida atraves de adubos verdes,
objetivando a melhoria da produtividade do milho e das
condic;;6es fisico-quimica e biol6gica do solo, adotando urn
manejo capaz de manter a sua produtividade, sem degradar
o ecossistema.
o experimento foi iniciado em abril de 1992, com a

implantac;;ao da leucena, utilizando espac;;amento de 5 m
entre linhas. Nesse espac;;oforam sorteadas as parcelas com
niveis de N (0, 40, 80 e 120 kg/ha), todos no plantio. Em
dezembro do mesmo ano, a leucena foi podada, pesada e
incorporada nas parcel as e, em seguida, foi semeado 0
milho (BR 201) nas subparcelas com niveis de nitrogenio.
No ate da poda da leucena, foi recolhida uma amostra de I
kg e encaminhada ao laborat6rio de amilise foliar, para
determinac;;ao da materia seca, nitrogenio, f6sforo, potassio,
calcio, magnesio e zinco.

Os resultados da produc;;ao media de graos estao
apresentados na Tabela 326, onde se verifica que a
produtividade do milho na presenc;;a da leucena nao
diferenciou entre os niveis de nitrogenio estudados.
Entretanto, na ausencia de leucena, houve efeito linear de
aumento da produc;;ao do nivel zero ate 0 nivel de 80 kg/ha
de N. A diferenc;;a de produtividade do nivel zero de N na
presenc;;a de leucena (7322 kg/ha) para 0 nivel zero na
ausencia de leucena (5.688 kg/ha) foi de 1.634 kg, 0 que
corresponde a 29%. Na media geral, a diferenc;;a de
produtividade entre a presenc;;a e a ausencia da leguminosa
foi de 909 kg/ha, ou seja, de 13%. Levando-se em
considerac;;ao que 0 pequeno agricultor quase nunca faz
adubac;;ao quimica da lavoura, a diferenc;;a de produtividade
na presenc;;a e na ausencia da leguminosa e bastante
significativa.

TABELA 326. Produyao media de milho (kg/ha), na presenya e ausencia
de nitrogenio e leucena. CNPMS, Sete Lagoas, MG,
1994.

Com leucena 0
Com leucena 40
Com leucena 80
Com leucena 120
Media
Sem leucena 0
Sem leucena 40
Sem leucena 80
Sem leucena 120
Media

7.323
7.312
7.663
7.797
7.774
5.688
6.874
7.829
7.071
6865

Foram feitas duas incorporac;;6es da leucena, a
primeira por ocasiao da implantac;;ao do milho e a segunda,
durante a fase de crescimento da graminea, quando a
leguminosa foi podada novamente, com 0 objetivo de nao
sombrear 0 milho e ao mesmo tempo aduba-lo. A Tabela
327 mostra as quantidades de materia seca incorporadas e
as respectivas quantidades de N, P, K, Ca e Mg,
provenientes de dois cortes.

TABELA 327. Quantidades de materia seca, nitrogenio, f6sforo,
potassio, calcio e magnesio (kg/ha) provenientes da
planta de leucena, somat6rio de dois cortes. CNPMS,
Sete Lagoas, MG, 1994.

Mg

7,58

A nao resposta a nitrogenio dos tratamentos com
leucena (Tabela 326) e explicada pel as quantidades dos
elementos N, P, K, Ca e Mg fornecidos pela leguminosa
(Tabela 327). Dentre os elementos, do K encontrado nos
restos vegetais, apenas 1/3 requer ataque microbiano para
ser liberado, sendo 0 restante prontamente aproveitado
pelas plantas, devido a ser soluvel em agua. Os outros
elementos, para serem liberados, dependem da
mineralizac;;ao, mas como as leguminosas tern uma relac;;ao
CIN bem equilibrada, esse processo e bastante nipido, 0 que
torna os nutrientes livres para absorc;;aopelas plantas.

Os dados de urn ana nao permitem avaliar bem os
resultados, uma vez que todos os tratamentos foram
beneficiados pelo teor elevado de materia organica inicial
do solo. Outros beneficios da leucena, alem da adubac;;ao
verde, sac 0 controle da erosao da area onde c cultivada e 0
suprimento alimentar para 0 gada, que sempre e colocado
na palhada ap6s a colheita do milho. - israel Alexandre
Pereira Filho, Antonio Marcos Coelho, Jose Carlos Cruz.

EFEITOS DA ROTACAO DE CULTURAS E DE
METOD OS DE PREPARO DE SOLO NA
PRODUCAO DE MILHO E SOJA

Existem evidencias de que os metodos
conservacionistas de preparo de solo sac mais adequados a
rotac;;ao milho-soja do que plantios continuos das
respectivas culturas. Os beneficios da rotac;;ao de culturas
tern sido demostrados em varios trabalhos e, sempre que
possivel, e recomendada essa prMica.

Foi instalado urn experimento, no CNPMS, em Sete
Lagoas, MG, em urn Latossolo Vermelho-Escuro (LE), fase
cerrado, visando estudar os efeitos da rotac;;ao de culturas e
do preparo do solo sobre a produc;;ao de milho e soja. Foram
utilizadas as cultivares BR 20 1, de milho, e Doko, de soja.
Os metodos de preparo do solo avaliados foram:


