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O plantio de soja no cerrado é realizado após correção do solo, de modo a
 aumentar o pH e a disponibilidade de nutrientes no mesmo. A correção do solo é
 realizada com calagem antes do plantio. Esse processo dever ser realizado
 continuamente no mínimo a cada dois anos para que se tenha uma produção
 mais uniforme. O objetivo do presente trabalho foi comparar a produtividade 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. Antes do plantio foram coletadas amostras de
 solo de cada área para determinação da disponibilidade de nutrientes e indicação
 da correção a ser feita no solo. Foram utilizados dois hectares, sendo um utilizado
 como controle, não realizando a calagem do mesmo, e em outro hectare foi
 realizada a correção com 2500 kg de calcário por hectare. Os demais
 procedimentos durante o cultivo foram realizados de forma igual nas duas áreas.
 Após a realização da colheita observou-se diferença significativa da produtividade
 na área em que foi realizada a calagem, sendo a produção da área corrigida de
 3847,7kg/ha e na área não corrigida de 3400kg/ha. Este resultado evidencia a
 necessidade da calagem periódica em áreas de cultura de G. max para evitar a
 queda na produtividade.
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