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Procurando obter recomendações econômicas para a
adubação fosfatada de correção e de manutenção na cultura do
milho, foram instalados, em quatro locais de Mir.as Gerais, em
Latossolos com ampla variação textural, por dois anos consec~
tivos, experimentos envolvendo as duas formas de adubação. No
experimento com adubação de correção (lanço) foram avaliados
cinco nlveis de P20S' calculados com base na adsorção máxima e
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Ilp11c}\~JS na forma de" aupe rrcaf'at o triplo. O adubo foJ aplie!
do anualmente, por ocas1ão do plantio, de forma a não existir
reaplicação na mesma area, tendo-se, portanto, P recente e P
residual. Na adubação de de manutenção, cinco níveis de fósfc
rOI também na forma de superfosfato triplo, foram estudados de
forma a ter-se, anualmente, uma construção de fertilidade com
,as sucessivas adubações na mesma área. Os resultados ohtidos
pe rmd tiram estabelecer doses de P20S, para determinadas produt,!.
vidades e os respectivos retornos econômicos, considerando-se
diversas relações de preços do insumo/preço do produto. Nos
solos arenosos', por exemplo, para a produtividade de 4.000kg/
ha de milho, as doses de P20S a lanço variaram de 113 a 208kg/
ha em Monte Santo e de 186 a 283 kg/ha em u~eraba. Na aduba
çao no sulco, para a mesma produtividade, as doses de P20S va

"r í ar-am de 6~ a 161 kg/ha, r-e apec t í vamen te , para l>IonteSanto e
Uberaba. Em Patrocínio, Latossolo argiloso, para a produ~iv~
dade de 4.000 kg/ha, foram. necessários 461 kg/ha de P20S ap1,!.
cados a lanço. Esta produtividade nao foi alcançado. com adu

bações no sulco de .plantio para as mesmas produtividades de mi
lho, a necessidade de ,fósforo a ser reapllcado ~o sulco dimi
nuiu no segundo ano de cultivo, evidenciando o seu efeito resi
dual.


