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Resultados analíticos de solo

Métodos de extração: pH: Água; Na,P,K,Fe,Cu,Zn,Mn: Mehlich; Ca,Mg,Al: KCl; H+Al: Tampão SMP; M.O.: S. Sulfurosa.

Cultura

Inhame (Plantio)

Cultura

Calcário com PRNT 100%

 
 

 

 
 

 

Calcário
 

0

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

K2O
g/cova

50

P2O5
g/cova

50

N
g/cova

60

Recomendação de adubação e calagem

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica
Aplicar o adubo orgânico abaixo recomendado bem curtido, juntamente com a adubação mineral de plantio.
  • 10 t/ha de esterco de curral [N: 1,7%; P2O5: 0,9%; K2O: 1,4%; Ca: 0,3%; Mg: 0,15%; Zn: 0,001%; S: 0,5%; Cu: 

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica
Aplicar o adubo orgânico abaixo recomendado bem curtido, juntamente com a adubação mineral de plantio.
  • 10 t/ha de esterco de curral [N: 1,7%; P2O5: 0,9%; K2O: 1,4%; Ca: 0,3%; Mg: 0,15%; Zn: 0,001%; S: 0,5%; Cu: 
0,001%; Mn: 0,003%; Fe: 0,6%]

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica
Aplicar o adubo orgânico abaixo recomendado bem curtido, juntamente com a adubação mineral de plantio.
  • 10 t/ha de esterco de curral [N: 1,7%; P2O5: 0,9%; K2O: 1,4%; Ca: 0,3%; Mg: 0,15%; Zn: 0,001%; S: 0,5%; Cu: 
0,001%; Mn: 0,003%; Fe: 0,6%]

Adubação mineral de plantio

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica
Aplicar o adubo orgânico abaixo recomendado bem curtido, juntamente com a adubação mineral de plantio.
  • 10 t/ha de esterco de curral [N: 1,7%; P2O5: 0,9%; K2O: 1,4%; Ca: 0,3%; Mg: 0,15%; Zn: 0,001%; S: 0,5%; Cu: 
0,001%; Mn: 0,003%; Fe: 0,6%]

Adubação mineral de plantio
Aplicar o fertilizante abaixo recomendado, por ocasião do plantio, juntamente com a adubação orgânica, misturado com a terra que irá formar a "cova 

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica
Aplicar o adubo orgânico abaixo recomendado bem curtido, juntamente com a adubação mineral de plantio.
  • 10 t/ha de esterco de curral [N: 1,7%; P2O5: 0,9%; K2O: 1,4%; Ca: 0,3%; Mg: 0,15%; Zn: 0,001%; S: 0,5%; Cu: 
0,001%; Mn: 0,003%; Fe: 0,6%]

Adubação mineral de plantio
Aplicar o fertilizante abaixo recomendado, por ocasião do plantio, juntamente com a adubação orgânica, misturado com a terra que irá formar a "cova 

alta".
  • 280 g/cova de superfosfato simples [P2O5: 18%; S: 12%; Ca: 20%]

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica
Aplicar o adubo orgânico abaixo recomendado bem curtido, juntamente com a adubação mineral de plantio.
  • 10 t/ha de esterco de curral [N: 1,7%; P2O5: 0,9%; K2O: 1,4%; Ca: 0,3%; Mg: 0,15%; Zn: 0,001%; S: 0,5%; Cu: 
0,001%; Mn: 0,003%; Fe: 0,6%]

Adubação mineral de plantio
Aplicar o fertilizante abaixo recomendado, por ocasião do plantio, juntamente com a adubação orgânica, misturado com a terra que irá formar a "cova 

alta".
  • 280 g/cova de superfosfato simples [P2O5: 18%; S: 12%; Ca: 20%]

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica
Aplicar o adubo orgânico abaixo recomendado bem curtido, juntamente com a adubação mineral de plantio.
  • 10 t/ha de esterco de curral [N: 1,7%; P2O5: 0,9%; K2O: 1,4%; Ca: 0,3%; Mg: 0,15%; Zn: 0,001%; S: 0,5%; Cu: 
0,001%; Mn: 0,003%; Fe: 0,6%]

Adubação mineral de plantio
Aplicar o fertilizante abaixo recomendado, por ocasião do plantio, juntamente com a adubação orgânica, misturado com a terra que irá formar a "cova 

alta".
  • 280 g/cova de superfosfato simples [P2O5: 18%; S: 12%; Ca: 20%]

Adubação mineral de cobertura
Aplicar os fertilizantes abaixo recomendados após a emissão dos brotos.

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica
Aplicar o adubo orgânico abaixo recomendado bem curtido, juntamente com a adubação mineral de plantio.
  • 10 t/ha de esterco de curral [N: 1,7%; P2O5: 0,9%; K2O: 1,4%; Ca: 0,3%; Mg: 0,15%; Zn: 0,001%; S: 0,5%; Cu: 
0,001%; Mn: 0,003%; Fe: 0,6%]

Adubação mineral de plantio
Aplicar o fertilizante abaixo recomendado, por ocasião do plantio, juntamente com a adubação orgânica, misturado com a terra que irá formar a "cova 

alta".
  • 280 g/cova de superfosfato simples [P2O5: 18%; S: 12%; Ca: 20%]

Adubação mineral de cobertura
Aplicar os fertilizantes abaixo recomendados após a emissão dos brotos.

Utilizando insumos simples:

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica
Aplicar o adubo orgânico abaixo recomendado bem curtido, juntamente com a adubação mineral de plantio.
  • 10 t/ha de esterco de curral [N: 1,7%; P2O5: 0,9%; K2O: 1,4%; Ca: 0,3%; Mg: 0,15%; Zn: 0,001%; S: 0,5%; Cu: 
0,001%; Mn: 0,003%; Fe: 0,6%]

Adubação mineral de plantio
Aplicar o fertilizante abaixo recomendado, por ocasião do plantio, juntamente com a adubação orgânica, misturado com a terra que irá formar a "cova 

alta".
  • 280 g/cova de superfosfato simples [P2O5: 18%; S: 12%; Ca: 20%]

Adubação mineral de cobertura
Aplicar os fertilizantes abaixo recomendados após a emissão dos brotos.

Utilizando insumos simples:
  • 140 g/cova de uréia [N: 44%]
  • 86 g/cova de cloreto de potássio [K2O: 58%; Cl: 45%]

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica
Aplicar o adubo orgânico abaixo recomendado bem curtido, juntamente com a adubação mineral de plantio.
  • 10 t/ha de esterco de curral [N: 1,7%; P2O5: 0,9%; K2O: 1,4%; Ca: 0,3%; Mg: 0,15%; Zn: 0,001%; S: 0,5%; Cu: 
0,001%; Mn: 0,003%; Fe: 0,6%]

Adubação mineral de plantio
Aplicar o fertilizante abaixo recomendado, por ocasião do plantio, juntamente com a adubação orgânica, misturado com a terra que irá formar a "cova 

alta".
  • 280 g/cova de superfosfato simples [P2O5: 18%; S: 12%; Ca: 20%]

Adubação mineral de cobertura
Aplicar os fertilizantes abaixo recomendados após a emissão dos brotos.

Utilizando insumos simples:
  • 140 g/cova de uréia [N: 44%]
  • 86 g/cova de cloreto de potássio [K2O: 58%; Cl: 45%]

Utilizando formulações N-P-K:

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica
Aplicar o adubo orgânico abaixo recomendado bem curtido, juntamente com a adubação mineral de plantio.
  • 10 t/ha de esterco de curral [N: 1,7%; P2O5: 0,9%; K2O: 1,4%; Ca: 0,3%; Mg: 0,15%; Zn: 0,001%; S: 0,5%; Cu: 
0,001%; Mn: 0,003%; Fe: 0,6%]

Adubação mineral de plantio
Aplicar o fertilizante abaixo recomendado, por ocasião do plantio, juntamente com a adubação orgânica, misturado com a terra que irá formar a "cova 

alta".
  • 280 g/cova de superfosfato simples [P2O5: 18%; S: 12%; Ca: 20%]

Adubação mineral de cobertura
Aplicar os fertilizantes abaixo recomendados após a emissão dos brotos.

Utilizando insumos simples:
  • 140 g/cova de uréia [N: 44%]
  • 86 g/cova de cloreto de potássio [K2O: 58%; Cl: 45%]

Utilizando formulações N-P-K:
  • 420 g/cova da formulação comercial 04-08-12 [N: 4%; P2O5: 8%; K2O: 12%]
    ou 500 g/cova da formulação calculada como ideal 12-00-10

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica
Aplicar o adubo orgânico abaixo recomendado bem curtido, juntamente com a adubação mineral de plantio.
  • 10 t/ha de esterco de curral [N: 1,7%; P2O5: 0,9%; K2O: 1,4%; Ca: 0,3%; Mg: 0,15%; Zn: 0,001%; S: 0,5%; Cu: 
0,001%; Mn: 0,003%; Fe: 0,6%]

Adubação mineral de plantio
Aplicar o fertilizante abaixo recomendado, por ocasião do plantio, juntamente com a adubação orgânica, misturado com a terra que irá formar a "cova 

alta".
  • 280 g/cova de superfosfato simples [P2O5: 18%; S: 12%; Ca: 20%]

Adubação mineral de cobertura
Aplicar os fertilizantes abaixo recomendados após a emissão dos brotos.

Utilizando insumos simples:
  • 140 g/cova de uréia [N: 44%]
  • 86 g/cova de cloreto de potássio [K2O: 58%; Cl: 45%]

Utilizando formulações N-P-K:
  • 420 g/cova da formulação comercial 04-08-12 [N: 4%; P2O5: 8%; K2O: 12%]
    ou 500 g/cova da formulação calculada como ideal 12-00-10
Complemente a formulação comercial com:

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica
Aplicar o adubo orgânico abaixo recomendado bem curtido, juntamente com a adubação mineral de plantio.
  • 10 t/ha de esterco de curral [N: 1,7%; P2O5: 0,9%; K2O: 1,4%; Ca: 0,3%; Mg: 0,15%; Zn: 0,001%; S: 0,5%; Cu: 
0,001%; Mn: 0,003%; Fe: 0,6%]

Adubação mineral de plantio
Aplicar o fertilizante abaixo recomendado, por ocasião do plantio, juntamente com a adubação orgânica, misturado com a terra que irá formar a "cova 

alta".
  • 280 g/cova de superfosfato simples [P2O5: 18%; S: 12%; Ca: 20%]

Adubação mineral de cobertura
Aplicar os fertilizantes abaixo recomendados após a emissão dos brotos.

Utilizando insumos simples:
  • 140 g/cova de uréia [N: 44%]
  • 86 g/cova de cloreto de potássio [K2O: 58%; Cl: 45%]

Utilizando formulações N-P-K:
  • 420 g/cova da formulação comercial 04-08-12 [N: 4%; P2O5: 8%; K2O: 12%]
    ou 500 g/cova da formulação calculada como ideal 12-00-10
Complemente a formulação comercial com:

  • 98 g/cova de uréia [N: 44%]

(Sira Fertilidade: 01-00001-0910)

Adubação orgânica
Aplicar o adubo orgânico abaixo recomendado bem curtido, juntamente com a adubação mineral de plantio.
  • 10 t/ha de esterco de curral [N: 1,7%; P2O5: 0,9%; K2O: 1,4%; Ca: 0,3%; Mg: 0,15%; Zn: 0,001%; S: 0,5%; Cu: 
0,001%; Mn: 0,003%; Fe: 0,6%]

Adubação mineral de plantio
Aplicar o fertilizante abaixo recomendado, por ocasião do plantio, juntamente com a adubação orgânica, misturado com a terra que irá formar a "cova 

alta".
  • 280 g/cova de superfosfato simples [P2O5: 18%; S: 12%; Ca: 20%]

Adubação mineral de cobertura
Aplicar os fertilizantes abaixo recomendados após a emissão dos brotos.

Utilizando insumos simples:
  • 140 g/cova de uréia [N: 44%]
  • 86 g/cova de cloreto de potássio [K2O: 58%; Cl: 45%]

Utilizando formulações N-P-K:
  • 420 g/cova da formulação comercial 04-08-12 [N: 4%; P2O5: 8%; K2O: 12%]
    ou 500 g/cova da formulação calculada como ideal 12-00-10
Complemente a formulação comercial com:

  • 98 g/cova de uréia [N: 44%]

Rua Sá e Albuquerque, 184 - Jaraguá - Cep: 57025-180 - Maceió - AL - Fone: (0XX82) 3326-6245 - Fax: (0XX82) 3326-6020


