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RESUMO 

A técnica da diagnose por subtração 
foi usada para se estudar a necessidade 
de adubo do siratro, galactía e soja pere¬ 
ne em dois solos do Estado de São Paulo. 
A produção de matéria seca foi diminuida 
pela omissão de S, calagem, Κ, Ρ e micro¬ 
nutrientes. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da pecuária de leite e o da pecuária 
de corte no País esta largamente dependente da utilização 
de pastagens naturais ou artificiais. 

Em ambos os casos as terras ocupadas apresentam em ge
ral baixa fertilidade, particularmente no Centro Oeste o 
que se traduz, no caso do gado de corte em sistemas extensi^ 
vo ou semi extensivo de manejo, no tempo longo que decorre 
entre nascimento e abate e na redução da fertilidade dos re 
banhos. 

No presente experimento procurou-se verificar de que 
modo a produção de tres leguminosas forrageiras, siratro, 
galactia e soja poderia estar sendo influenciada pelo nível 
de fertilidade de dois solos de S.Paulo, 

MATERIAL Ε MÉTODOS 

Espécies 

As tres forrageiras empregadas foram: 

1. Glycine wightii cv. comum-soja perene 

2. Macvoptilium atroporpureum D.C. cv. siratro 

3. Galactia striata - galactia 

Solo 

Empregaram-se dois tipos de solos com as seguintes ca
racterísticas : 



1. Podzolico vermelho amarelo, (PVA), Araçatuba, SP 

pH 2 5,5; C = 0,66%; PO/ 3 = 0,28 emg/100 g; K = 0,12 
emg/100 g; C a + 2 =2,84 emg/100g; Mg +2 =0,51 emg/ 
100g; Al+3 = 0,08 e.mg/100g; H + = 2,08 e.mg/100 g. 

2. Areia quartzosa distrofica (AQD), Sao Pedro, SP 

pH = 5,0; C = 0,54%; P0£ 3 = 0,03 emg/100g; Κ = 0,10 
emg/lOOg; C a + 2 =0,80 emg/100g; M g + 2 = 0,48emg/100g; 
Al +3 =1,0 emg/100g; H + = 2,10 emg/100g. 

Tratamentos 

Os tratamentos, com 4 repetições, foram os seguintes: 

(1) Completo = macro e micronutrientes + calagem (pH 
6,0 - 6,5); 

(2) Menos calagem; (3) Menos N; (4) Menos P; (5) Menos 
K; (6) Menos calagem e menos Ca; (7) Menos Mg; (8) 
Menos S; 

(9) Menos micro; (10) Testemunha. 

Os elementos foram fornecidos em solução de modo a dar 
as seguintes doses, em ppm: N-200 (dividida em duas aplica
ções); P-200; K-200 (dividida em duas aplicações); Ca=50; 
Mg=25; S=50; B=l; Cu=2; Fe=5; Mn=2; Mo=0,5, Zn=5. 

A calagem, tendente a elevar o pH a 6,0 - 6,5, levou 
em conta também a acidez fisiológica dos adubos usados; foi 
feita um mes antes do ensaio, permanecendo o solo em incuba_ 
çao. 

Condução 

As sementes inoculadas foram colocadas em vasos de bar_ 
ro contendo 5 kg de terra a 1 cm de profundidade. 



No desbaste deixaram-se 4 plantas/vaso. 

As regas com ãgua destilada eram feitas sempre que ne
cessário, devolvendo-se o percolado quando fosse o caso* 

Ãcaros foram controlados em duas pulverizações de clo
ro benzilato. 

A colheita se fez cerca de 3 meses depois do plantio. 

Depois de secas foram pesados separadamente o caule e 
as folhas das plantas. 

As analises minerais se fizeram por métodos rotineiros. 

RESULTADOS Ε DISCUSSÃO 

Solo PVA de Araçatuba 

0 efeito dos tratamentos na produção da matéria seca 
pode ser visto na Figura 1 e sua influencia na composição mi 
neral da parte aérea e dada na Tabela 1; a analise estatís
tica mostrou que o primeiro foi significativo ao nível de 
1% de probabilidade. 

Verifica-se também comportamento diferente das espé
cies com relação a omissão de Ν, Ρ, K, Mg, S e micronutrien 
tes: o siratro parece ter estabelecido um sistema eficiente 
de fixação do N£ através da inoculaçao o que é em parte com 
provado pelos dados da Tabela 1; os níveis foliares encon
trados estão de acordo com os apresentados por GALLO et alii 
(1974); a soja perene parece mais eficiente na absorção ou 
na utilização do Ρ (ou ambas as coisas), sendo a galactia a 
menos eficiente neste sentido; situação semelhante se en
contra com respeito ao K; a capacidade de absorção ou uti
lização (ou as duas) do Mg obedeceu â seguinte ordem: soja 
perene > galactia > siratro; a carência de S nao afetou a 
produção de soja perene, tendo um efeito drástico na do si
ratro e intermediário no caso da galactia; a omissão de mi-
cronutrientes nao afetou o siratro fazendo-o com respeito 





as outras duas espécies; os dados da Tabela 1 sugerem que 
o Β e o Cu sejam os dois elementos mais limitantes do gru
po. A influencia do Ca como nutriente se evidencia na com
paração das produções obtidas nos tratamentos - calagem e 
- calagem e - Ca, tendo sido significativamente menor no ul_ 
timo o que confirma dados de MALAVOLTA et alii (1979) com 
outras culturas. 0 que levou a preparar a.Figura 2 reunin
do os dados relativos as tres espécies nos dois solos e nos 
tratamentos Completo, - calagem, - calagem - Ca, e testemu
nha. 

Solo AQD de São Pedro 

Os dados de produção de matéria seca e os relativos ã 
composição mineral encontram-se, respectivamente, na Figu
ra 3 e na Tabela 2; o efeito dos tratamentos no crescimen
to foi significativo a 1% de probabilidade. 

Verifica-se que o calcário presente no tratamento com
pleto causou diminuição na produção de materia seca do si-
ratro e principalmente da galactia. Os dados da Tabela 3 
ajudam a entender esse achado: a calagem diminuiu os teores 
de B, de Zn e, principalmente os de Mn na materia seca; o 
pH 6,3 deve ter diminuído a disponibilidade desses elemen
tos no solo. 

A omissão de Ν afetou somente a produção do siratro e 
da soja perene. 

0 Ρ ê o elemento mais limitante da produção das tres 
forrageiras. 

A falta de Κ afetou a produção particularmente a do si 
ratro e, em menor grau, a da galactia. 

A omissão de Mg provocou diminuição no teor do elemen
to na materia seca; entretanto, cresceu a produção nos ca
sos do siratro e da galactia, havendo queda somente quando 
se tratou da soja perene. Pode ter ocorrido, com a ausên
cia de Mn na adubaçao, quebra do processo de inibiçao de 





absorção ou transporte do Mn; no tratamento - Μη o teor de 
Mn do siratro era de 346 ppm, da galactia era de 196 e no 
caso da soja, 169 ppm; esses teores guardam uma relação di
reta com a colheita obtida com omissão de Mg quando expres
sa em % daquela do tratamento completo. 

A falta de S afetou negativamente a produção do sira
tro e da soja perene, aumentando a da galactia para o que 
nao se tem explicação na Tabela 2. 

A ausência de micro diminuiu a produção, particularmen 
te a da soja perene o que deve ser devido principalmente 
falta de Β e Mn. (Tabela 3). 



CONCLUSÕES 

Foi estudada a nutrição mineral do siratro, da ga-
lactia e da soja perene em dois tipos de solos do Estado de 
Sao Paulo, um PVA de Araçatuba e uma AQD de Sao Pedro usan
do em vasos a técnica da diagnose por subtração. 

As principais conclusões sao as seguintes: 

(1) os dois solos apresentam diferentes fatores limi-
tantes da produção; 

(2) as exigências nutricionais, a capacidade de extra
ção e de utilização de nutrientes das tres legumi-
nosas diferem em quase todos os elementos; 

(3) para as tres espécies e nos dois tipos de solos o 
Ca reagiu como nutriente; 

(4) a calagem no solo AQD induziu deficiência de Mn 
em menor grau, de Β e de Zn acentuando ainda mais 
a falta desses elementos por diminuição na disponi^ 
bilidade. 

SUMMARY 

STUDIES ON THE MINERAL NUTRITION AND FERTILIZATION OF 
Macroptilium atroporpureum, Galactia striata, AND 
Glycine wightii. I. DIAGNOSIS BY SUBTRACTION IN 

TWO SOILS OF SÃO PAULO, BRAZIL 

The mineral nutrition of Macroptilium, Galactia, and 
Glycine wightii was studied in two soils of the State of 
S. Paulo, Brazil, mamely, a Red Yellow Podzol form Araçatu
ba (PVA) and a Distrophic Sant Quartz (AQD). By using the 
technique of diagnosis by subtraction in the greenhouse, 
the following conclusions could be drawn: 

(1) different factors limit yield in the two soils; 



(2) nutritional requirements, efficiency of uptake and 
utilization of several nutrients are not the same 
in the three legumes; 

(3) Ca as a nutrient was required in all cases, except 
by galactia in AQD; 

(4) liming AQD to pH 6,5 induced deficiencies of Zn, 
B, and especially Mn in the case of siratro and 
galactia. 
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