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RESUMO

O experimento foi realizado na
Fazenda Água Limpa – UnB, no período de
julho a novembro de 2007, com o objetivo
de aval iar  o efei to da adubação
nitrogenada e potássica na incidência das
traça-das-crucíferas em plantas de repolho,
utilizando-se repolho cultivar Kenzan. O
delineamento experimental foi de blocos ao
acaso, com oito tratamentos, em cinco
repet ições. Os tratamentos foram:
testemunha (sem adubação); QR (g.m

-1

linear) - adubação química recomendada
conforme a análise do solo (27 de N e 25
de K); N1: 50% de N (13,5 de N e 25 de K);
N2: 150% de N (40,5 de N e 25 de K); N3:
200% de N (54 de N e de K); K1: 50% de K
(27 de N e 12,5 de K); K2: 150% de K (27
de N e 37,5 de K); K3: 200% de K (27 de N
e 50 de K).  Todos os tratamentos
receberam 178 g.m

-1 
l inear de

supersimples, exceto a testemunha.
Utilizou-se cloreto de potássio e uréia. O
espaçamento utilizado foi de 0,80 x 0,40 m.
A parcela era constituída de 40 plantas.
Avaliou-se o número de furos da traça nas
plantas de repolho, semanalmente, em oito
semanas consecutivas, obtendo-se um
valor cumulativo. A quantidade maior de furo
foi observada em plantas que receberam
maior dosagem de nitrogênio e potássio.

PALAVRAS-CHAVE: Brassica oleraceae var.
capitata, Plutella xylostella, nitrogênio,
potássio, danos.

ABSTRACT

Fertilization and diamondback moth
incidence on cabbage plants

The experiment was carried out at
Fazenda Água Limpa – UnB, from July to
November 2007, aiming to evaluate the
effect of nitrogen and potassium on the
in ju r ies  caused  by  d iamondback
moth in cabbage on cabbage plants, cv.
Kenzan. The experimental design was
randomized block with eight treatments
and  f i ve  rep l i ca tes :
 TT (control): no fertilization; QR  (g.m

-1

line - chemical): 27 of N e 25 K); N1: 50%
of N ( 13,5 of N e 25 of K); N2: 150% of N
(40,5 of N e 25 of K); N3: 200% of N (54
of N e 25 of K); K1: 50% of K (27 of N e
12,5 of K); K2: 150% of K (27 of N and
37,5 of K); K3: 200% of K (27 of N e 50
de K). All treatments, except control, were
fertilized with 178 g.m

-1
 line of simple

super phosphate at planting. The number
o f  ho les  caused  by  the  pes t  was
eva lua ted  week ly,  i n  e igh t
dates, considering the cumulative value
for all treatments. The highest holes
numbers were observed on plants that
received the highest doses of nitrogen
and potassium.

KEYWORDS: Brassica oleraceae var.
capitata, Plutella xylostella, nitrogen,
potassium, diamondback injuries.
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INTRODUÇÃO

O repolho é uma das hortaliças mais consumidas no mundo devido sua ampla
distribuição em diversas regiões da terra, baixo custo e facilidade de produção, excelente
composição nutritiva, versatilidade de consumo “in natura”, além das propriedades terapêuticas
(Silva Junior, 1987).

A traça-das-crucíferas está distribuída em todo o mundo, principalmente Ásia e América,
sendo a principal praga da cultura do repolho no Distrito Federal. É um inseto desfolhador que
pode completar o seu ciclo de vida em quase todas as plantas da família das brássicas. As
larvas perfuram as folhas e diminuem o valor comercial dos produtos (Castelo Branco, 1997;
Filgueira, 2003). O ciclo de vida da traça é muito influenciado pela temperatura, podendo ocorrer
várias gerações por ano. Quando as temperaturas são baixas o ciclo se completa em 28 dias,
e se as temperaturas são elevadas, o ciclo se completa em 11 dias. Durante o verão, a
precipitação reduz o número de ovos das folhas, além de causar afogamento das larvas. Época
seca é mais favorável ao desenvolvimento deste inseto-praga (França, 1985). O controle pode
ser realizado através do uso de inseticidas, porém o excesso pode levar ao aparecimento de
biótipos resistentes e ao aumento da contaminação ambiental e do custo de produção. Diante
disto, alternativas ao controle químico da traça-das-crucíferas devem ser utilizadas, tais como
adubação equilibrada, que pode auxiliar no aumento da resistência da planta aos insetos-
praga e patógenos (Zambolim, 2001).

Segundo Chaboussou (1987), a nutrição adequada garante a planta condições
fisiológicas ótimas que aumentam a capacidade da planta de suportar o ataque de pragas. O
nitrogênio é o elemento mineral que as plantas utilizam em maior quantidade. É constituinte de
muitos componentes da célula vegetal, incluindo aminoácidos e ácidos nucléicos (Taiz & Zeiger,
2004). Para Chaboussou (1987) citado por De Bortolli & Maia (1994), o potássio é um elemento
essencial ao desenvolvimento e metabolismo das plantas, pois tem participação ativa em
processos importantes, como síntese de ATP, síntese de proteína e ativação enzimática.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adubação nitrogenada e potássica na
incidência da Plutella xylostella em plantas de repolho, além de correlacionar os danos da
traça com o teor de açúcar observado nas folhas da planta.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na Fazenda Água Limpa e no Laboratório de Análise de
Alimentos, da Universidade de Brasília, Brasília – DF, no período de julho de 2007 a fevereiro
de 2008, com o objetivo de avaliar o efeito da adubação nitrogenada e potássica na incidência
das traça-das-crucíferas em plantas de repolho, utilizando-se cultivar Kenzan. Realizou-se o
delineamento experimental em blocos ao acaso, com oito tratamentos em cinco blocos. Os
tratamentos foram: testemunha (sem adubação química); QR – adubação química recomendada
conforme a análise do solo (27 g.m

-1 
de N e 25 g.m

-1 
de K); N1: 50% de N (13,5 g.m

-1
 de N e 25

g.m
-1 

de K); N2: 150% de N (40,5 g.m
-1 

de N e 25 g.m
-1
 de K); N3: 200% de N (54 g.m

-1  
de N e

25 g.m
-1
 de K); K1: 50% de K (27 g.m

-1 
de N e 12,5 g.m

-1 
de K); K2: 150% de K (27 g.m

-1 
de N

e 37,5 g.m
-1 

de K); K3: 200% de K (27 g.m
-1 

de N e 50 g.m
-1 

de K). Todos os tratamentos
receberam 178 g. m

-1 
de supersimples, exceto a testemunha. Utilizou-se cloreto de potássio e

uréia. O espaçamento foi de 0,80 X 0,40 m. Cada parcela continha 40 plantas.
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O sistema de irrigação utilizado foi o de gotejamento.

Foram realizadas quatro adubações, 20% no plantio e na primeira cobertura e 30% na
segunda e terceira cobertura. Além de ter sido realizada aplicações quinzenais de cobre (20ml
em 10L de água), boro, zinco e molibdênio (10ml em 10L de água). Foram realizadas aplicações
de inseticida devido à alta incidência de pulgão.

A incidência da traça foi avaliada após 30 dias do transplante, onde foi observado o
número de furos nas quatro folhas centrais da planta, em dez plantas por parcela de cada
tratamento, durante oito semanas, conforme Castelo Branco (1996).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas
pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade. Os dados foram transformados em
v X+1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram observadas diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos para número
de furos da traça. O menor número foi observado nas plantas do tratamento testemunha (6,11),
isso provavelmente ocorreu devido à baixa concentração de aminoácidos livres e açúcares
redutores acumulados na planta, o que tornou as plantas menos atrativas à traça-das-crucíferas
(Tabela 1).

Os tratamentos que apresentaram maiores médias foram N3 (200% de N) e K3 (200%
de K), com as respectivas médias, 9,06 e 9,30. As plantas que receberam adubação química
recomendada, conforme análise do solo, apresentaram 8,07 furos em média.

Verificou-se alta correlação positiva entre as doses crescentes de nitrogênio e potássio
e o número de furos da traça, demonstrando que adubação desequilibrada, excesso de ambos
os nutrientes, favoreceu o ataque do inseto (Figuras 1 e 2).
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Tabela 1. Somatório do número de furos da traça-das-crucíferas em plantas de repolho cv. Kenzan (Brassica
oleraceae var. Capitata) em função de diferentes doses de nitrogênio e potássio. Brasília – DF. UnB – FAV –
NUCOMP, 2008.

Tratamentos Somatório dos Furos*

TT  ** 6,11 a

QR 8,07 b

N1 8,71 b

N2 8,85 b

N3 9,06 b

K1 8,16 b

K2 8,80 b

K3 9,30 b

CV (%) 11,10

* Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste Scott-Knott,
ao nível de 5% de probabilidade. Dados transformados em vX+1. ** TT: Testemunha (sem adubação química);
QR (g.m

-1
): adubação química recomendada conforme a análise do solo; N1: 50% de N; N2: 150% de N; N3:

200% de N; K1: 50% de K; K2: 150% de K; K3: 200% de K.

Figura 1. Correlação entre doses crescentes de uréia e número de furos da Traça-das-crucíferas em
repolho. Brasília – DF. UnB – FAV – NUCOMP, 2008.
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Figura 2. Correlação entre doses crescentes de cloreto de potássio e número de furos da Traça-das-
crucíferas em repolho. Brasília – DF. UnB – FAV – NUCOMP, 2008.
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