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PRÁTICAS DE MANEJO NA RECUPERAÇÁO DE SOLOS SODICOSl/

Gilberto G. Cordeir02/ e Agustin A. Millar3/

Nos projetos de irrigação do Nordeste existem áreas
abandonadas devido ao excesso de sais na camada arável. Por ou
tro lado, existem solos irrigados' em operação agrícola com pr~
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blemas de s ô dio que em .a'lguns ;projetos chegam a afetar 25% das
areas.

Há um grande interesse em gerar tecnologia para ma~
ter em produção os solos irrigados do Nordeste, manejar solos
afetados pelo sal e recuperar os solos abandonados. Com esta
finalidade torna-se necessário estudar o efeito combinado de
práticas de preparação do solo, uso de corretivos, culturas e
manej o da irrigação na recuperação de solos salinos - sádicos e
sádicos.

Gerar informação a nível de parcelas experimentais
e semi-comerciais para uso pelos_produtores de áreas afetadas.

Colocar em produção agrícola os solos
dos projetos irrigação.

O trabalho deverá compreender dois sistema de condu
çao, sendo um a nível de parcelas experimentais e outro em es-

abandonados

cala semi-comercial.
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I. Manejo de ..• (inundação)agua

Práticas: (Balanço de sais ..• semi-comerciais)em areas

a - Preparo tradicional do solo
b " " + corretivo A

c - " " + " B
d " " + palha
e - " " + sub.solagem
f " " + " + corretivo A

g - " " + " + " B
h " " + " + palha

Usar-se-á a cultura do arroz como indicadora em áreas
semi-comerciais de 50 m x 25 m. Nestas áreas, .marcam-se 6 parce-
las de 5 x 5 m para fazer amostragem de solo e água obter o ba-
lanço de sais e medir produção. Usar-se-á duas áreas para práti-
ca de manejo perfazendo um total de 2 hectares.

\

2. Manejo de água: Frequência de irrigação, método de
por faixas ou sulcos.

. . -lrrlgaçao

Tratamentos: (Parcelas experimentais; parcelas
com 5 repetições).

subdivididas

a. Preparo tradicional do solo
b. " " + subsolagem

Sub-tratamentos

a. cultura A

b . " B
c . " C

d. " D

e . " E
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ÀS sub-parcelas de 5 x 5 m serao distribuidas em
blocos ao acaso. A irrigação sera feita por faixas, que co~
preenderão os blocos. Far-se-a amostragem do solo em cada
parcela da combinação de solo, irrigação, cultura. Far-se-
ao, também determinações do desenvolvimento vegetativo das
cultura~ , analises foliares e rendimento por ocasião da
colheita.



Título: PRÂTlCAS DE MANEJO NA RECUPERAÇlo DE SOLOS SALINO-SODI
COS E SODICOS.

Gilberto Gomes Cordeiro e Agustin A. Millar

Objetivos:

1. Determinar o efeito combinado de preparação do s~
10, ~so de correti~os e culturas na recuperação re
solos salino-sódicos e sódicos.

2.-Gerar informações a nível de parcelas
tais e semi-comercial para uso pelos
de áreas afetadas.

experime,!!
produtores

3. Colocar em produção agrícola os solos abandonados
dos projetos de irrigação.

Justificativa:

Nos projetos de irrigação do Nordeste existem
abandonadas devido ao excesso de sais na camada arável.
tro lado, existem solos irrigados em operação agrícola
blemas de sódio que em alguns projetos chegam a afetar

-areas
Por ou

com pro
25% das-areas.

Há um grande interesse em gerar tecnologia para man
ter em produção os solos irrigados do Nordeste, manejar solos
afetados pelo sal e recuperar os solos abandonados. Com esta
finalidade é necessário estudar o efeito combinado de práticas
de preparação do solo, uso de corretivos, culturas e manejo da
irrigação.

Matodologia Experimental:

O trabalho deverá compreender dois sistemas de condu
ção, sendo um ao nível de parcelas experimentais e outro em es
cala semi-comercial.
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1. Manejo de .•. (inundação)agua:

Práticas: (balanço de sais em .•. semi-comerciais)areas.

a) Preparo tradicional do solo
b) Preparo tradicional + corretivo A

c) Preparo tradicional + corretivo B

d) Preparo tradicional + palha
e) Preparo tradicional + subsolagem
f) Praparo tradicional + sub~olagem + corretivo A

g) Preparo tradicional + subsolagem + cor re't.Lvo B

h) Preparo tradicional + subsolagem"+ palha

Usar-se-á a cultura do arroz como indicadora .-em a
reas semi-comerciais de 50 m x 25 m. Nestas áreas, marcam-se 6
parcelas de 5 m x 5 m para fazer amost~agem de solo e água, ob
ter o balanço de sais e medir produção. Usar-se-á duas áreas
para prática de manejo perfazendo um total de 2 hectares.

2. Manejo de água: Frequência de irrigação, método de
ção por faixas ou sulcos.

irriga

Tratamentos: (Parcelas experimentais: parcelas subdivididas
com 5.repetições).

a) Preparo tradicional do solo
b) Preparo tradicional + subsolagem

Sub-tratamentos:

a) Cultura A

b) Cultura B

c) Cultura C
d) Cultura D

e) Cultura E

As sub-parcelas de 5 m x 5 m serão distribuidas em
blocos ao acaso. A irrigação será feita por faixas, que compre
enderão os blocos. Far-se-ão amostragem do solo em cada parc~



1a da~ombinação, manejo do solo, irrigação e cultura. Far-se-
ão, também, determinações do desenvolvimento vegetativo das
culturas, análises foliares e rendimento por ocasião da co1hei
ta.
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