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DOSAGEHS DE F6sFORO PARA CULTIVARES DE ARROZ E~'1
LATOSSOLO DE CN1PO CERRADO DE RORAIMA

Walmir Sa11es Couto1
Antonio Car10s Centeno Cordeiro1

1A1fredo Augusto Cunha AIVes

A 10ca1izaç~0 geogr;fica do Territ5rio Federal de
Roraima no ext r-emo norte do Brasil tem contribuído para elevar
os custos da produção agropecuâria, em decorrência, dentre ou
tros fatores, dos preços elevados de insumos, como fertilizan
tes e corret~vos, cujos valores s~o acrescidos dos custos adi
cionais de transpo~te.

- - c" -- -'.' O-s--inve-st-irnél1t'os.com aduba çào mineral no cu1tiv o do
arroz mecanizado, em solos de campo cerrado de Roraima, r-e or-e- -
sentam, aproximadamente, 45% do custo total da produção.

Para aqu~le ecossiste~a, considera-se de grande l~

portância a ob't enç âo de cultivares de arroz que possam apresen
tar boa produtividade, mediante doses mínimas de fósforo, Dor
ser um elemento nutriente de custo elevado, e que mais tem 1imi
tado a produtividade dssta gramínea, em solos de baixa ferti1i
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Procurando-se verificar a resposta diferencial de
cultivares de arroz quanto ~ utilizaç~o do f5sforo em um latos
solo amarelo de baixa fertilidade, existente nos ca~pos cerra
dos de Roraima, foi instalado um experimento utilizando-se a;::

dosagens de O; 50; 100; 150 e 200 kg de P205/ha, para o fósforo,
e uma dosagem constante para o nitrogênio (40 kg de N/ha); p~
tássio (30 kg de K20/ha) e sulfato de zinco (20 kg de ZnS04/ha).

For~n utilizadas as cultivares de arroz IAC-47;IAC-
25; IAC-164; IAC-165 e IAC-51285 por apresentarem as maiores
produtividades, dentre outras que vêm sendo testadas em exper~
mentos de competição de cultivares de arroz, conduzidos em 50

los de campos cerrados de Roraimao

.° delineamento experimental foi de blocos ao acaso,
com 03 repetições e 25 tratamentos, com os mesmos dispostos eT:J

um esquema d~ tipo parcelas sub-clivididas, sendo que nas parc~
las f'or-am aplicadas ao acaso as dos es de P 2°5' e nas sub-parc~
Ias as 05 cultivares de arroz.

Dos nutrientes utilizados, somente o nitrogênio
parcelado em duas vezes, sendo 1/3 aplicado no plantio e os
restantes, no início da ocorrência dos primórdios florais.

c: •
.L 01.

2/3

No quadro a seguir, mostra-se o rendimento médio de
grãos de arros em kg/ha, para cada dosagem de fósforo utilizada
no experimento.

Cultivar de Dosagen de fósforo em kq/ha
~=-=

arroz O 50 100 150 200

IAC- 47 1.342 1.348 1.330 1.581
IAC-25* 1.398 L 248 1.291 1.423
IAC-164;'~ 1.4E2 1.548 1.627 1.540
IAC-165* 1.59ô 1.716 1.534 1.648
IAC-5128~': 1.293 1.392 1.325 1. 549

~'~Cultivar precoce
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Observa-se que o f5sforo foi o elemento nutriente
mais importante na produtividade do arroz. No tratamento em que
este elemento foi omitido, as plantas nao produziram e nao atin
giram o seu desenvolvimento normal.

Das cultivares testadas, a.que apresentou um resul
tado, economicamente mais atrativo foi a IAC-16S, que apenas
com a dosagem de SO kg de P20S/ha, em combinação COT!l as dosa
gens constantes de N, K20 e ZnS04, apresentou um rendimento de
grãos de 1.596 kg/ha.

Com a dosagem de, 200 kg de P20S/ha, as cultivares
IAC-47; IAC-2S; IAC-164 e IAC-S128 aDresentaram uma produtivid~
de de grãos inferior ao rendimento da cultivar IAC-16S, obtido
com a dosagem mínil'!1.ade ~fósforo" correspondente a 50 kg ..de
P20S/hq.-.-- --
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