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RESUMO

A cenoura é a principal hortaliça cujo
produto é a raiz. O trabalho avaliou a
produtividade, número e qualidade raízes de
cenoura, cultivar Brasília - RL, com diferentes
adubações de cobertura. O experimento foi
conduzido em Latossolo Vermelho-Amarelo,
na região de São Gotardo - MG, de janeiro a
abril de 2006. O delineamento experimental
foi em blocos casualizados com nove
tratamentos (T0 = testemunha sem cobertura;
T1 = 100 kg de 20-00-20 ha

-1
 aos 30 e 45 dias

após semeadura; T2 = 200 kg de 20-00-20
ha

-1
 aos 30 e 45 dias após semeadura; T3 =

300 kg de 20-00-20 ha
-1
 aos 30 e 45 dias após

semeadura; T4 = 200 kg de 20-00-20 aos 30
dias após semeadura; T5 = 200 kg de 20-00-
20 ha

-1
 aos 45 dias após a semeadura; T6 =

300 kg de 20-00-20 ha
-1
 aos 45 dias após a

semeadura; T7 = 130 kg de Nitrocálcio ha
-1

aos 30 e 45 dias após semeadura; T8 = 130
kg de Nitrocálcio ha

-1
 aos 30 dias após

semeadura e 133 kg de 15-00-14 ha
-1
 aos 45

dias após semeadura)  e cinco blocos. Foram
avaliados o número e peso de raízes em cada
classe comercial: 10 (>10 < 14 cm), 14 (> 14
< 18 cm); 18 (>18 < 22 cm), 22 (> 22 e < 26
cm); 26 (> 26 cm), o número e peso comercial
(C), não comercial (NC) e total (T). Os
resultados mostram que o número total de
raízes de cenoura (T) não apresentou variação
significativa com os tratamentos de adubação

de cobertura. A máxima produção de raízes
(27.505,1 kg ha

-1
) foi obtida com a aplicação

de 229,1 kg ha
-1
 do formulado 20-00-20. A

aplicação conjunta de fontes de nitrogênio,
potássio e cálcio aumentou a produção de
raízes comerciais, principalmente as
classificadas como C-18.

Palavras-chave: Daucus carota L.,
fertilizantes, produtividade e qualidade.

ABSTRACT

Top-dressing fertilization with Nitrogen,
Potassium and Calcium in the Root yield

of carrots

Carrot is the major vegetable with a
commercial root. This study evaluated root
yield, number and quality of carrot cultivar
Brasília - RL, under different top-dressing
fertilizations. The experiment was done on a
Oxisol, near São Gotardo - MG, from January
to April 2006. The experimental design was
randomized blocks with nine treatments (T0 =
no top-dressing control; T1 =  100 kg 20-00-
20 ha

-1
 at 30 and 45 days after sowing; T2 =

200 kg 20-00-20 ha
-1
 at 30 and 45 days after

sowing; T3 = 300 kg 20-00-20 ha
-1
at 30 and

45 days after sowing; T4 = 200 kg 20-00-20 at
30 days after sowing; T5 = 200 kg 20-00-20
ha

-1
 at 45 days after sowing; T6 = 300 kg 20-

00-20 ha
-1
 at 45 days after sowing; T7 = 130
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kg Nitrocalcium ha
-1
 at 30 and 45 days after

sowing; T8 = 130 kg Nitrocalcium ha
-1
 at 30

days after sowing and 133 kg 15-00-14 ha
-1
 at

45 days after sowing) and five repetitions. The
root number and weight in each commercial
class was evaluated: 10 (>10 < 14 cm), 14 (>
14 < 18 cm), 18 (>18 < 22 cm), 22 (> 22 < 26
cm), 26 (> 26 cm), the commercial (C), the non
commercial (NC) and total (T) root number and
weight were also evaluated. The results

showed that, the total number of carrot roots
(T) did not present significant differences with
the top-dressing fertilizations. Maximum root
yield (27,505.1 kg ha

-1
) was obtained with the

fertilization with 229.1 kg ha
-1
 of 20-00-20. The

joint application of nitrogen, potassium and
calcium sources increased commercial root
yield, especially of those classified as C-18.

KEYWORDS: Daucus carota L., fertilizer,
yield, and quality.

INTRODUÇÃO

A cenoura (Daucus carota L.) é uma hortaliça que pertence a família Apiaceae, é a
principal hortaliça de raiz em valor econômico e encontra-se entre as dez espécies de hortaliças
mais cultivadas no Brasil, com consumo per capta de 5,8 kg/pessoa/ano (SEBRAE, 2003).

É cultivada em larga escala nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil. A estimativa
de área plantada no Brasil em 2005 foi de 28 mil hectares com produção de 800 mil toneladas
de raízes (EMBRAPA, 2006).

Dentre as cultivares de cenoura produzidas em nosso país para cultivo de primavera,
verão, segundo Nascimento & Vieira (1992), a cultivar Brasília tem se destacado, sendo
plantada, em praticamente todo território nacional.

 Há muitas informações sobre fontes de N e K em cobertura e neste sentido o presente
trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade e qualidade de raízes de cenoura da
variedade Brasília - RL, no município de São Gotardo-MG, em semeadura de janeiro, com
diferentes adubações de cobertura.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no verão de 2006, na Fazenda Olhos D’água, São Gotardo
– MG, entre 17/01/2006 a 27/04/2006. Situada a 1.100 m de altitude, latitude 19º12’58” S e
longitude 46º14’02” WO. O tipo predominante de solo é o Latossolo vermelho-amarelo distrófico
(Embrapa, 1999).

As características químicas do solo na camada de 0 – 15 cm foram: pH H
2
O = 5,2; P =

57 mg dm
-3
; K = 0,59 cmolc dm-3; Ca = 0,46 cmolc dm-3; Mg = 0,13 cmolc dm-3; Na = 0,02

cmolc dm-3; Al = 0,1 cmolc dm-3 e V = 63 %.

A cultivar utilizada foi a Brasília–RL. A semeadura foi feita mecanicamente no 18/01/
2006, na profundidade de 1,5 a 2,0 cm.

A adubação de plantio foi realizada no dia 17/01/06, sendo aplicado 2.500 kg ha
-1
 da

formulação 04-30-16 +0,2% Zn e 0,3% B e 800 kg ha
-1
 de superfosfato simples.

Para adubação de cobertura foram utilizados os formulados 20-00-20 (20% de N e 20%
de K

2
O), 15-00-14 (15% N e 14% de K

2
O) e  Nitrocálcio (15,5% de N).
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O delineamento do experimento foi em blocos casualizados com quatro doses do
fertilizante formulado 20-00-20 (0, 100, 200 e 300 kg ha

-1
), sendo duas aplicações, aos

30 e 45 dias após semeadura (DAS) e cinco tratamentos adicionais, sendo 300 kg ha
-1

do formulado 20-00-20 aos 45 DAS; 200 kg ha
-1
 do formulado 20-00-20 aos 30 DAS;

200 kg ha
-1

 do formulado 20-00-20 aos 45 DAS; 130 kg ha
-1
 do NitroCálcio aos 30 e 45

DAS e 130 e 133 kg ha
-1

 de Nitrocálcio e formulado 15-00-14 aos 30 e 45 dias,
respectivamente, com cinco blocos.

As parcelas tinham 3,0m de comprimento por 1,60m de largura, comportando seis
linhas duplas longitudinais, com espaçamento entrelinhas de 0,15m e dentro das linhas
de 0,10m, após o desbaste que foi realizado aos 30 dias após a semeadura.

A adubação foliar foi feita quinzenalmente a partir do 30
o
 dia após plantio com

produtos a base de micronutrientes (Ca, Mn, Zn e B).

A colheita foi realizada manualmente em 2,5 m
2
 da área útil de cada parcela (quatro

linhas duplas centrais) aos 100 DAS. As raízes colhidas foram lavadas e classificadas
em cinco classes comerciais: 10 (>10cm < 14 cm), 14 (> 14cm < 18 cm); 18 (>18cm < 22
cm), 22 (> 22cm e < 26 cm); 26 (> 26 cm) e uma não comercial (= 10 cm e/ou com
defeito). As variáveis, número de raízes e produção (kg ha

-1
) foram submetidas à análise

de variância ao nível de 1% e 5% de significância pelo teste F, com auxílio do programa
SISVAR (Ferreira, 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O número total de raízes de cenoura (T), não apresentou variação significativa
com os tratamentos de adubação de cobertura. No entanto, o número total de raízes
comercializável (C) variou significativamente com a aplicação em cobertura de doses
crescentes do fertilizante formulado 20-00-20 (N-P

2
O

5
-K

2
O) e dos demais tratamentos

adicionais (Tabela 1).

Entre os tratamentos adicionais observa-se que a aplicação de 130 kg ha
-1

 de
Nitrocálcio aos 30 dias de cultivo e 133 kg ha

-1
 do formulado 15-00-14, aos 45 dias de

cultivo, proporcionou maior número de raízes por parcela (Tabela 2).

Com auxílio de contrastes, comparando os tratamentos que proporcionaram o
maior número de raízes comerciais 300 kg ha

-1
 do formulado 20-00-20 aos 35 e 40

dias após a semeadura vs. a aplicação de 130 kg ha
-1

 de nitrocálcio mais 133 kg ha
-1

do formulado 15-00-14, aos 30 e 45 dias de cultivo, respectivamente, obteve-se uma
estimativa do contraste de -17,4 raízes, com significância de 0,05 (Tabela 2). Assim, a
aplicação do nitrocálcio mais o formulado 15-00-14 proporcionaram maior número de
raízes comerciais em relação à aplicação de 300 kg ha

-1
 do formulado 20-00-20. Esses

resultados indicam que o diferencial no presente experimento foi à aplicação de Ca
em cobertura.

Dentre as classes comerciais, somente o número de raízes classificadas como C-18,
apresentaram variação significativa com a aplicação de todos os tratamentos.  O número de
raízes das demais classes e do total não comercializável (NC) não apresentaram variação
significativa (Tabela 1).
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A resposta significativa da adição do Ca à adubação de cobertura da cenoura, variedade
Brasília R.L., pode estar relacionado a vários aspectos, como, por exemplo, a relação Ca:Mg
no solo antes do plantio. A relação Ca:Mg no solo antes do plantio é igual a 3,5, sendo necessário
estudos para se avaliar qual a melhor relação Ca:Mg.

Como relatado por Filgueira (2003) o Mg é um dos macronutrientes menos exigidos
pela cenoura e o Ca o terceiro mais exigido, sendo absorvido em quantidades inferiores
somente ao K e N. Lima et al., (1980) relata que a cenoura apresentou alta produção em solos
com relação Ca:Mg próxima a 12:1, e isso pode ser um reflexo da alta exigência dessa planta
pelo Ca. Assim, provavelmente, plantas cultivadas em solos com relação Ca:Mg inferior a 12:1
a produção pode ser limitada pela deficiência de Ca. Portanto, serão necessários trabalhos
futuros que comprovem essa afirmativa.

O incremento no número e produção de raízes comerciais (C) é um reflexo do aumento
do número de raízes da classe C-18, que é a principal classe comercial.

Os diferentes tratamentos de adubação de cobertura não proporcionaram incremento na
produção de raízes e a aplicação conjunta de fontes de nitrogênio, potássio e cálcio, aumentaram
a produção de raízes de comerciais, principalmente de raízes classificadas como C-18.
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Tabela 1. Resumo da análise de variância, para o número de raízes e para a produção (kg ha
-1
) de raízes,

respectivamente, em cada classe comercial, total geral (T), total comercial (C) e total não comercial (NC) de
cenoura, variedade Brasília R.L em São Gotardo – MG (Summary of analysis of variance for the number and
roots yield (kg ha-1), respectively, in each commercial class, total yield (T), commercial yield (C) and non-
commercial yield (NC) carrots, variety Brasilia RL). São Gotardo, COOPADAP/UFU, 2006.

Fontes Variação G.L. C-10 C-14 C-18 C-22 C-26 T C NC

Tratamentos - T 8 22,92
 ns

102,45
 ns

298,07** 12,5
 ns

19,98
 ns

149,50
 ns

681,44** 226,89
 ns

Regressão - R 3 16,33
 ns

193,73* 166,45
 ns

9,33
 ns

22,85
 ns

177,11
 ns

569,93* 137,92
 ns

Adicionais - A 4 26,66
 ns

52,84
 ns

362,8** 17,00
 ns

15,64
 ns

138,26
 ns

740,36* 274,94
 ns

R*A 1 27,74
ns

27,04
 ns

434,03* 4,00
 ns

28,80
 ns

111,65
 ns

780,27
 ns

301,60
 ns

Resíduo 32 22,61 66,16 81,23 64,86 15,69 83,66 197,65 197,90

CV(%) – T 56,76 31,45 21,05 25,87 56,96 5,53 12,21 27,95

CV(%) – R 47,69 41,54 23,57 24,32 58,57 5,31 15,55 26,80

CV(%) – A 63,90 20,06 17,23 24,89 53,85 5,54 9,35 22,34

Fontes Variação G.L. C-10 C-14 C-18 C-22 C-26 T C NC

Tratamentos - T 8 1,43x10
5 ns

3,71x10
6 ns

1,38x10
7 

** 1,66x10
6 ns

3,78x10
6 ns

2,69x10
7 
** 2,44x10

7 ns
5,71x10

6 ns

Regressão - R 3 1,40x10
5 ns

8,56x10
6 

* 1,27x10
7 

* 1,43x10
6 ns

4,79x10
6 ns

8,02x10
6 ns

3,45x10
7 

* 8,02x10
6 ns

Adicionais - A 4 1,13x10
5 ns

9,53x10
5 ns

1,19x10
7 

* 2,12x10
6 ns

2,36x10
6 ns

6,78x10
6 ns

2,02x10
7 ns

5,22x10
6 ns

R*A 1 2,74x10
5 ns

1,42x10
5 ns

2,46x10
7 

** 4,63x10
5 ns

6,45x10
6 ns

1,64x10
7 
** 1,06x10

7 ns
8,06x10

5 ns

Resíduo 32 1,28x10
5

2,55x10
6

3,13x10
7

5,34x10
7

2,82x10
6

5,52x10
6

1,15x10
7

5,36x10
6

CV(%) – T 55,07 44,75 19,75 23,56 56,38 7,05 13,09 31,33

CV(%) – R 49,20 61,00 21,78 22,66 59,81 22,43 15,21 22,43

CV(%) – A 60,00 22,03 16,35 22,24 52,57 6,66 9,85 29,34

*,** e ns 
significativo a 1%, 5% e não significativo, respectivamente (Teste de F); C-10 (>10 < 14 cm), C-14 (> 14

< 18 cm); C-18 (>18 < 22 cm), C-22 (> 22 e < 26 cm); C-26 (> 26 cm).

Tabela 2. Estimativa de contraste para o número de raízes comercial (C) e da classe  C-18 e, da produção de
raízes (kg ha

-1
) da classe  C-18 (Estimated contrast to the number of yield commercial roots (C) and C-18 class

and the yield of roots (kg ha-1) C-18 class). São Gotardo, COOPADAP/UFU, 2006.

Contraste Total  Geral
Número de raízes

C-18
Total C C-18

Regressão vs. Adicionais -705,36
ns

-6,25* -8,38* -1.488,56**

300 kgha
-1
 (20-00-20) vs. Nitrocálcio e 15-00-14 -2.056,80

ns
-14,6** -17,4* -2.832,80**

**,*  e  ns 
significativo a 0,01 e a 0,05 e não significativo, respectivamente (Teste de F


