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AVALIAÇÃODA DISPONIBILIDADE DE FÓSFORO E
ADUBAÇÃO FOSFATADA PARA

A CULTURA DO MILHO

O estabelecimento de níveis críticos e classes de respos-
ta a fósforo leva ao aprimoramento das recomendações. Foi
com esse objetivo e o de avaliar diferentes extratores que
se instalou o experimento.

Através da curva de incubação com quantidades cres-
centes de fósforo, obtiveram-se os valores da inclinação da
reta obtida entre o fósforo aplicado (incubação por I5 dias)
e recuperado por diferentes extratores, como demonstrado
no Quadro 73. Esses dados demonstram que a extração de
fósforo do solo fica na dependência, dentre outros fatores,
do próprio solo e do extrator.

Após a obtenção desses valores, estimaram-se quantida-
des crescentes de fósforo a serem aplicadas ao solo. Dessa
forma, instalou-se um ensaio em casa de vegetação envolven-
do seis solos de Minas Gerais e cinco ensaios de campo em
localidades diferentes.

QUADRO 73. Valores para inclinaçlo da reta obtida en~ o fólforo
apllcado e o fÓlforo recuperado por trea c:xtratorc&.'lhI-
balho de Laboratório. Curva de Incubação. CNPMS.
Sete Lagoaa, MO. 1987.

Valor de b - Inclinaçlo da reta
Extratores

Local Norte Carolina Brayl Resina

Patrodnio 0,017 (98%)1 0,051 (98%) 0,218(92%)
Ubcraba 0,169 (98%) 0,244 (98%) 0,448 (98%)
Paracatu 0,087 (98%) O,ISO(92%) o,37S (88%)
Sete Lagoas 0,170 (98%) 0,176 (98%) 0,801 (98%)
Monte Santo 0,420 (98%) 0,371 (98%) 0,430 (98%)

10 número entre parentcllcll refere« ao R2 do ajustamentô.

Após O primeiro corte do milho, efetuado aos 30 dias
da germinação, procurou-se ajustar as equações de produção
entre a matéria seca produzida e o fósforo aplicado. Deter-
minou-se o ponto crítico. Os dados foram ajustados, prefe-
rencialmente, à equação do segundo grau. O solo foi amos-
trado para determinar o fósforo "disponível" por diferentes
extratores e estimada a regressão entre o fósforo aplicado e
o recuperado, como demonstrado no Quadro 74. Os valores
de b (inclinação da reta) após o primeiro corte não foram
semelhantes àqueles demonstrados no Quadro 73. Provavel-
mente, com as raizes sendo desenvolvidas em espaço limita-
do, o pH da rizosfera tenha acarretado alterações, em for-
mas'de fósforo, específicas de atuação de cada extrator.

No Quadro 75 estão representados os níveis críticos e
os valores para a inclinação da reta obtidos em três locais,
em condições de campo. Os resultados com o extrator Nor-
te Carolina são diferentes daqueles obtidos em condições
de laboratório (Quadro 73) e dos obtidos em condições de
casa de vegetação. Nesse caso, o volume de solo explorado

pelo sistema radicular deve favorecer níveis críticos mais bai-
xos, além da uniformização do solo com o fertilizante e os
problemas de amostragem.

'krificou-se que o fósforo extraído pelos diferentes ex-
tratores correlaciona-se, significativamente, nos diferentes so-
los estudados em condição de casa de vegetação. Dessa for-
ma, caracteriza-se que os extratores estudados (Norte Caro-
lina, Bray 1e resina) fornecem apenas um fator quantidade,
não refletindo os fatores capacidade intensidade. O ajusta-
mento da produção relativa (y) e a quantidade de P em kg/ha
permitiram verificar que as produções máximas foram obti-
das com L255, 717,555, 360 e 410kg de P/ha, respectivamen-
te para os solos de Patrocínio, FelixJânida, Uberaba, Sete
Lagoas e Monte Santo. - Carlos A \-ásconcellm, Francisco
M. Freire, Hélio L Santos, Gilson Y.E. Pitta, Vem M.C. Alves.

QUADRO 74_partmctroa para m.roro wdiIponfver obtidcI em uaba-
lhOl de cua de vegetaçlo, apól o pdmefro corte de
milho em 100 de vúiu kx:alid,dCl de Minu GerU.
CNPMS. Sete Ugou, MO. 1987.

Brayl Resina Norte CarolIna
Local Nível Valor de Nível Valor de Nfvel Valor de

cntico b1 cntico b cntico b
(ppmde P) (ppmde P) (ppmde P)

Patroc:fnio 0,024(6O%i 0,01(60%) 28 0,024(69%)
FcliIdIndia 49 0,076(90%) 94 0,180(90%) 48 0,078(92%)
Uberaba 38 0,085(99%) 72 0,188(95%) 28 0,0'10(82%)
Paracatu 0,059(99%) 0,096(97%) 0,048(98%)
S. Lagoaa 32 0,061.(99%) 63 Q,l83(93%) 38 0,097(98%)
Monte
Santo S4 0,132(99%) 73 o,J92(98%) S8 0,157(94%)

lInclinaçlo da reta obtida entre o P aplicad,*) e o P rcc:upcrado pelo c::x-
trator (y).
-o nümem entre parentesca refere« ao meficiente de detcmdDaçlo (R2)

.
QUADRO 75_Padmctrol para f6lforo obtidcI em uabalhOl de cam-

po (primeiro ano de enaio) em lOlOIde vúiallocaà
de Minu GcraiL CNPMS. Sete ugcu, MO. 1987.1

Extrator Norte CarollDa

Loca1 Nfvel aftico
(ppmde P)

Valarde b

Patroc:fnio
Scteugou
Monte Santo
Uberaba
Paracatu

14
1D
19
26
12

lDadOl obtidOl com o fóIfDro aplicado a lanço.
~ nWnCIOlentre partntCICI refcrcme ao mellc:icnte de dctermInaçlo
do ajustamento.


