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ROTAÇÃO E SUCESSÃO DE CULTURAS ENVOLVENDO
SORGO-SOJA E MILHO

VIANA, li 21 31A. c. - , REZENDE, A. M. - , CRUZ, J. c.
41 A. M. ~IFREIRE, F. M. - , COELHO,

Este experimento foi conduzido durante os anos Igrícolas 1984/85 e 19861

87, na Fazenda Experimental da EPAMIG, em Uberaba-MG,emum LatossoloVeE
melho escuro textura média fase cerrado, de vários anos de cultivo, ten
do como objetivo verificar o efeito de rotação sobre as produçoe sde sor
go, milho e soja e comparar economicamente a cultura do sorgo com o mi-
lho em sistemas de rotação com soja, bem como, comparar a sucessao so-
ja precóce/sorgo com as rotações soja-sorgo e soja-milho ou com r as cul-
turas contínuas, além de verificar o efeito de níveis de nitrogênio so-
~-e a produção de sorgo e milho cultivados continuamente ou em rotaçao
com soja. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 4
repetições, sendo que os tratamentos de rotação constituíram as parce-
las e os níveis de nitrogênios nas sub-parcelas. No experimento foram
avaliadas uma cultivar de sorgo BR 300, uma cultivar de soja Paraná e
uma de milho AG 352. Os resuttados obtidos evidenciaram efeitos positi
vos da rotação de culturas nas produções de grãos de milho e de sorgo.
Para a soja não houve diferenças de produtividade entre os dois siste-
mas de cultivos. Para a cultura do milho em rotação com a soja, houve
uma economia na adubação nitrogenada de cobertura. A produção de milho
obtida com 40 Kg/ha de N no sistema de rotação soja-milho equ iva leu aque

Ia obtida com 80 Kg/ha de N no sistema de milho contínuo.
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