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RESUMO
Visando conhecer o melhor procedimento de amostragem de solo para de

terminação do teor de fósforo disponlvel (Carolina do Norte), uti l í zou-'
se um experimento de milho que havia recebido 0-200-400 e 800 kg de
P?O~tha aplicados a lanço na_forma de superfosfato triplo. Dentro de c~
da ~lvel efetuou-se a adubaçao nos sulcos de plantio nas doses de 50-
100 e 150 kg de PZOs/ha. O experimento foi conduzido em um latossolo
vermelho-escuro, dlstrófico, fase cerrado em Sete Lagoas, MG, com a den
sidade de 40.000 plantas/ha. No primeiro ano,apõs a colheita,foram retT
radas,de cada tratamento, 10 subamostras nas entrelinhas e 10 nos sul~
cos de plantio na parcela util com 8 m2. Destas subamostras formou-se a
amostra composta com 400g de terra com 100% da terra das entrelinhas;75%
da terra das entrelinhas + 25% de terra tomada no sulco de plantio; 50%
das entrelinhas + 50% dos sulcos de plantio; 25% das entrelinhas + 75%
dos sulcos de plantio e 100% da terra tomada só nos sulcos de plantio.
No segundo ano o mesmo procedimento foi realizado antes e após a gradea
ção da ãrea. Nos teores de fósforo disponlvel obtidos nos tratamentos O
e 800 kg de PZ05/ha a lanço aplic~u-~e a fórmula 2escrita por PETERSEN
e CALVIN, verlflcando haver influencla das adubaçoes no sulco de plan-
tio e a lanço na determinação correta do numero de amostras.

Pela anãlise de variância observou-se que, quando o solo foi amostra
do antes do preparo do solo, os teores de fósforo disponlvel tanto no
primeiro como no segundo ano, variaram com a adubação a lanço, no sulco
de plantio e com as diferentes percentagens de mistura da terra. Após
o preparo do solo houve diferença significativa no teor de P disponlvel
apenas quando a adubação foi efetuada a lanço. Constatou-se tambem que
o fósforo extraldo variou linearmente com a terra proveniente do sulco
de plantio, dentro de cada nlvel de adubação a lanço e que os maiores va
lores de P foram obtidos com as amostras tomadas sõ no sulco de plantio.-
Nas condições deste trabalho, sugere-se que as amostras de solo sejam
tomadas após a aração e gradagem, apesar das amostras simples apresenta
rem variações no teor de P disponlvel, após o preparo do terreno. -
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