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Os selos do Sub-Hedio

são Francisco,

pele cultivo da cebola, o qual tem se comportado
vidades. Esses solos são de profundidade
dulada, pobre emmateria
na sua composição

orgânica,

com satisfatôrias

variavel,

produti-

de topografia plana e o~

com predominância

da fração areia

fina-

orgânica disponível

na re-

granulometricao

Com c intuito de utilizar

c

vem sendo muito explorados

a nateria

~.~

gião~ desenvollTe'.l-seeste trabalho para avaliar os efeitos desse
orgânico e do nitrogênio I:I.ineralsobre a produtividade
Dessa fnma

zando-se o delincanento

num solo

aluvial

de Jatinã, Belên do são Francisco,

outro num oxisel na Estação Experimental

Testemunha

da cebola.

foram instalados um experimente

localizado na Estação Experimental

composto

de Bebedouro,

Pctrolina,

de blocos ao acaso cco os seguintes

PE. e

PE, utili

tratamentos:

(sem :litrogênio); 2) 60 kg/ha de N de fonte mineral;

1)

3) 30

tlha

de esterco de curral; 4) 30 t/ha de esterco de curral + 60 kg/ha de N

de

fonte mineral.
Pelos resultados
produção da testemunha
demons~ando

11

apresentados

foi estatisticamente

assim a importância

Contribuição

na Tabela 1, observa-se

do nitrogênio

para a cultura da

do CPATSA/EMBRAPA

1/

Eng9 Agr9, Pesquisador

!:.!

Eng9 Agr9, Pesquisad~)r do IPA/SAg-PE

do CPATSA/EMBRAPA

a

inferior aos demais tratamentos

~o Convênio EMBR&\PA/CODEVASF com colaboração

~I Eng9 Agr9, MoS., Pesquisadores

que

cebola.

do IPA/SAg-PE

W

Embora~ não tenha havido diferença significativa entre os demais
tos~ o esterco de currnl associado

aéj

tratamen-

nitrogêrLio de fonte nineral~ foi

tratamento que ;Jroporcí::moll
as maiores produtividades

o

em ambos os solos. Ob

serva-se também que no oxiso1 os diferentes tratamentos incrementaram a pr~
dutividade mais do que n0 solo aluvional.

Tabela 1.

Influência da matéria orgânica c nitrogênio mineral na produtivi
oade

cn

cebolas em dois solos elo Sub-Mêclio

são

Francisco.

30 t. de esterco + 60 kg

de N

Produções scsuid'ls pala l'1esmaletra? em cada tipc de sclc~ não diferem esta
tisticamente de accrdo com ~,teste de Tukey

ao nível de, 5%.
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