
No LV. COM 5. k9 de Zn·e 100Ka de P20s/ha. r~aistrou-se a maior
Drodução s~nificativ~ de arroz COM ~.87gKa/ha. No Pv. COM 5Ka de
Zn/ha obteve-se 3.064Ka de arroz. estatisticamente suoerior a
oroduéão seM Zn. De iaua 1 Modo. 50Ka.de P20s/ha orooorc ionou
3.176Ka de arroz. aue foi sianificativamente maior aue o rendi-
Mento obtido seM P. No LV. a culti~ar IAC-1246 rendeu seMore
Mais;coM ou seM P. eM cOMoaracão COM a IAC-47. mas no PV não
houve diferenca. As auantidades de P e de Zn extr a Idas aco_oa-
nharaM o aUMento das doses desses nutrientes. O efeito residual
de Zn e P oara o cauof mostrou interacão sianificativa de P x
cultivar eM LV e de Zn x P em PV. EM LV, a IPEAN-V-69 rendeu 1242
Ka/hi COM efeito residual .de 280 Ka de ~05' aue foi sianificati-
vaMente maior e. relacão ãs deMais doses de P e também eM relacão
ao rendiMento da V-48 eM aualauer nfvel de P. As anilises de so-
lo aobs o arroz e o cauof, mostraraM aue a aolicacão de Zn e P
aUMentou o nfvel disoonfvel desses eleMentos, sendo aue aoenas
5Ka de Zn/ha foi suficiente oara elevar o Zn disoonfvel acima do
nrvel crrtico. meSMO depois do caupr.
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LEUANTAftENTO NUTRICIONAL DOS SOLOS DA GLEBA I 00 PROJETO TUCUfti-
PARA.J.R.N.F.GaMa- E~BRAPA/SNLCS e M.R.F.Moller -EMBRAPA/CPATU.
Foi executado UMa ava l iae ão do estado nutricional dos solos da
Gleb~ I do pro.ieto Tucu.ã. no Muntcrpio de São Félix do Xina~, no
Estado do ParA. localizada entre os Meridianos de 6°41' e 7°04' S
e os paralelos de 51°05'e 51°45'W nUMa extensão aorox iMada de
1.810 Km·. pelo Centro de Pesauisa AaropecuAria do Trópico Cmido
da E~BRAPA. Para tanto foraM utilizadas aMostras superficiais e
subsuperficiais de solos representativos da irea nas auais foram
deterMinados .acro e .icronutrientes aléM de pH, aluMrnio e hi-
droaenio trocAveis e a capacidade de troca de cAtions. Encontrou-
se COMO caracterrsticas Mais Marcantes destes solos. acentuada
deficiªncia de fbsforo e enxofre e, nfveis bastantes elevados de
ferro e Manaanês disponfveis.
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ftARCH" DE ABSORCiO DE NUTRIENTES PELO RA'U IftIYASAKI" CULTIVADO
Eft CASA. DE VEGETACiO. R.Hiroce, R.Benatti Jr. M.FU.iiwara e
E.".Paulo. IAC-CaMPinas-SP.
ACUMulo de Matéria seca e de nutrientes oelo raMi (Boehmeria
nivea "Miuasaki", cultivado eM casa de veaetaC,ão, na oresenca e
ausencia de adubacão NPK. foraM estudadas eM cinco idades do seu
desenvolviMento~ aos 30, 45, 60, 75 e 90 dias. As plantas do tra-
taMento nio adubado não Mais cresceram após 60 dias de idade
provavelMente devido a insuficiencia de N,P,K, e produziram Maté-
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