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RESUMO

TEOR NUTRICIONAL DE Glicine max (L.) Merr EM ÁREA COM E SEM
 CORREÇÃO DO SOLO POR CALCÁRIO

 

Leandro Freitas BERNARDINO (1)

Maria Inês Cruzeiro MORENO (1)

 

A analise dos teores de nutrientes nas folhas de Glicine max é um dos métodos
 mais eficientes para avaliar o estado nutricional da lavoura, pois é a partir da
 analise foliar que se sabe se a planta está absolvendo todos os nutrientes
 necessários para que possa ter uma produção relevante. O objetivo desse
 trabalho foi verificar o teor nutricional de Glicine max em duas áreas, sendo uma
 com realização de calagem e outra sem proceder a esta técnica. O experimento
 foi realizado na Fazenda Café, município de Campo Alegre de Goiás - GO. O
 plantio da soja em uma área de 1,3ha onde foi feita a correção de solo com
 calagem e uma área de testemunha de 1,4ha. A análise foliar foi realizada a partir
 das folhas de três indivíduos de cada área, escolhidos de forma aleatória, onde
 foram amostradas folhas na altura do terceiro trifólio na época de floração
 máxima. Não foi verificada diferença significativa no teor nutricional dos
 indivíduos amostrados (P<0,05), sendo que a concentração foliar de cálcio foi de
 14,4±2,38 e 13,93±1,27g/kg para indivíduos na área não corrigida e corrigida,
 respectivamente. Foram verificadas concentrações de 4,5±0,34 e 4,43 ±0,20 g/kg
 para Mg, 3,56±0,11 e 4,13±0,15 g/kg para P, 16,0±0,34 e 16,4±0,75g/kg de K e
 57,9±2,5 e 59,5±0,75 de N para a área com e sem realização de calagem,
 respectivamente. Sendo assim, a realização da calagem não interferiu no teor
 nutricional de Glicine max.
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