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Di2.nte da grande demanda mundial de açuce.r e C2,nergiacarburan
te e ainda, das excelentes condições do complexo solo-Água-planta do Sub-Me
dic são Francisco, despertaram interesse do governo e empresários para, ncs
ta área, desenvolverem um programa de asro-indústria canavieira.

A área em questão é representada por verti sol, com reação al-
calina e alto teor de CaCO) livre, características estas favoraveis a re-
trogradação do fósforo aplicado come fertilizante. Este solo quando virgem
apresenta, pelo metodo de Olsen, valores ao redor de 1 ppm de P. Entretan-
to, a concentraçao deste nutriente na área experimental, encontrava-se em
torno de 3 PiJID.

Devide a falta de informações sobre o uso de adubação fosfata
da para cana rle açucar, foi realizado este trnba1ho coo a finalidade de ve
rificar os efeitos de fontes e níveis de P, avaliados atraves da produtivi-
dade :'io cultivar CB-4S.3, utilizada cooo cultura indicadora.À cultura fo-
ram aplicadas irrigações, que possibilitaran condições ótimas de umidade pa-
ra as plantas.

com três repetições eo um arranjo fatarial entre
foro. Os nIveis foram representados por 60, 120,
as fontes d.(; fósforo por fosfato diarr:onio(DilP) ~

180 e 240 kg/ha de P20S' e-superfosfato simples em po
(5S pô), superfosfato sinples granulado (5S gr) c superfosfatc triplo gran~
lado (5T gr).
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A resposta da cultura aos diferentes tratamentos de ~dubação
fosfatada encontra-se na Tabela 1.

'observa-se que houve diferença acentuada entre os quatro tipos de fosfato,
no incremento da produção de "cana plantall

, entretanto o superfosfato s:tm-
pIes granulado mostrou ser inferior aos demais para o nível correspondente
a 60 kg/ha de P205' Com relação ao efeito dos níveis de fósforo, nota-se
que a partir de 120 kg/hn de P20S não houve resposta.

Tabela 1, Produtividades médias da cana-de-açucar com função de diferentes
fontes e níveis de fósforo.

Fontes de fósforo
P",os Media

I. . DAP SS(pô) SS(gr) ST(gr)

-kg/ha - t/ha

60 169,1 174~9 159,4 l67~9 167,8
120 182,9 186,3 '.179,8 180,8 182,4
180 13Lf~2 172~3 180~9 182,8 180,0
240 183,5 170,8 173,6 180,3 177,0

Média 179~9 176,1 173,4 177,9


