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RESUMO
Objetivando o estudo de vãrios fosfatos naturais na cultura do sorgo,

iniciou-se um experimento em Blocos ao Acaso, em solo LE, textura argi-
losa, fase cerrado, com fontes de diferentes origens: Hiperfosfato, Ter
mofosfato de Yoorin e de IPT, Fosfatos de Abaete, Araxã, Catalão, Jacu~
piranga, Patos de Minas e Tapira.

Os nlveis de PZ05 total, aplicados a lanço no 19 ano do ensaio, foram
de 100 e 400 kg/ha; ao T. Yoorin, F. Araxã e Tapira acrescentou-se o nl
vel de 800 kg/ha. O superfosfato triplo, para fins de comparação,foi a~
plicado nos nlveis de 100, ZOO, 400 e 800 kg/ha.

O fator de substituição (FS = aumento de produção por kg de PZ05 to-
tal), após três anos consecutivos, permitiu concluir que, no nlvel de
100 kg/ha, o Hiperfosfato e o T. de IPT foram mais promissores do que o
Super Triplo. Neste nlvel, dentro dos fosfatos naturais, destacaram- se
as respostas o~tidas com os Fosfatos de Catalão, Tapira e Abaete.

Ao se aumentar o nlvel de PZ05, houve decresci mo do F.S. Os maiores
valores foram obtidos com o T.Yoorin e Super Triplo. Somente no nlvel
de 400 kg/ha verificou-se correlação positiva entre FS e a solubilidade
dos fosfatos em ãcido cltrico a Z%, incluindo os valores obtidos para o
Super Triplo, r = 0,878**. Não se observou correlações significativas en
tre o FS e a aranulometria do fertilizante, r = 0,56Z n.s. e 0,344 n.s.:
respectivamente para 100 e 400 kg de PZ05/ha. Entre os fosfatos de Abae
te, Araxã e Patos de Minas, que apresentaram teor de PZ05 semelhante, ~
fosfato de Abaete, com granulometria mais grosseira, proporcionou maio-
res produções. A anâlise do fósforo "disponlvel", pelo metodo Caro lina
do Norte, em amos tras de terra obti das nas parcel as adubadas com os Fos-
fatos Araxã e Patos de Minas, indicaram haver decrescimo, ao longo do
tempo, da fração insoluvel dos referidos fosfatos.
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