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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo avaliar
doses e tipos de adubação na cultura da
beterraba (Beta vulgaris L.).  O experimento
foi realizado entre os meses de maio e agosto
de 2009, na fazenda experimental da UEG –
Unidade Universitária de Ipameri, GO. O
delineamento experimental utilizado foi em
blocos casualizados, com parcelas
subsubdivididas, e quatro repetições. Os
tratamentos principais consistiram da utilização
ou não de adubos minerais. Os tratamentos
secundários foram cama de aviário ou esterco
bovino nas subparcelas; e nas
subsubparcelas, foram aplicadas quatro doses
dos adubos orgânicos (0,0; 7,0; 15 e 30 t ha

-

1
). Foram determinados: a massa seca e fresca

da parte aérea e raízes, diâmetro dos
tubérculos e SST (Sólidos Solúveis Totais).
Verificou-se que a adubação organomineral
proporcionou melhores resultados, em relação
à aplicação exclusiva de adubos orgânicos,
para a maioria dos parâmetros avaliados. A
cama de aviário foi superior ao esterco bovino.
Para a maioria dos parâmetros avaliados o
incremento nas doses dos compostos
orgânicos apresentou resposta linear, com
exceção dos sólidos solúveis totais (SST) no
tratamento exclusivamente orgânico, cujo
ajuste quadrático. A adubação organomineral
possibilitou maiores potenciais de rendimento
que a adubação orgânica na cultura da
beterraba.

Palavras-chave: Beta vulgaris, esterco bovino,
cama de aviário, sólidos solúveis totais.

ABSTRACT

This study aimed to assess levels and
types of fertilization in the cultivation of sugar
beet (Beta vulgaris L.). The experiment was
conducted between May and August 2009,
at the experimental farm of UEG - Unit
University Ipameri, GO. The experimental
design was randomized blocks with split plots
and four replications. The main treatments
consisted of the use or not of mineral
fertilizers. Secondary treatments were poultry
manure or cattle manure as subplots, and the
split split plots were used four doses of organic
fertilizers (0.0, 7.0, 15 and 30 t ha

-1
). Were

determined: dry weight and fresh shoot and
root, tuber diameter and TSS (Total Soluble
Solids). It was found that the organo-mineral
fertilizer gave better results, for the exclusive
application of organic fertilizers, for most
parameters. The litter was higher than cattle
manure. For most parameters the increment
in doses of organic compounds linearly,
except for total soluble solids (TSS) in the
treatment exclusively organic, whose
quadratic adjustment. The mineral organic
fertilization led to higher yield potential that
only organic fertilizer in sugar beet growing.

Keywords: Beta vulgaris, cattle manure,
litter, total Soluble Solids
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A beterraba é uma cultura bastante exigente em termos nutricionais, requerendo um
programa de adubação equilibrado capaz de repor os nutrientes extraídos pela cultura,
evitando assim o esgotamento do solo. Porém, adubações excessivas contendo N podem
afetar na qualidade da raiz, provocando o acúmulo de glutamina (Souza et al., 2003).

Um dos fatores determinantes para se alcançar altas produtividades de hortaliças,
entre elas a beterraba, é o manejo adequado da adubação, podendo enfatizar e potencializar
os métodos de utilização da adubação orgânica e adubação mineral.

O cultivo de hortaliças com adubos orgânicos tem aumentado nos últimos anos, devido
aos elevados custos com adubos minerais e aos efeitos benéficos da matéria orgânica em
solos intensamente cultivados. As altas produtividades obtidas com o uso intensivo de
fertilizantes inorgânicos e de agrotóxicos, além dos altos custos, têm sido questionadas não
só por suas contradições econômicas e ecológicas, mas também por desprezar aspectos
qualitativos importantes da produção vegetal (Santos et al., 1994).

Muitos estudos têm demonstrado efeitos positivos do uso de adubos orgânicos em
sistemas agrícolas, principalmente quando associados a fertilizantes minerais, sendo que,
ao serem empregados no sistema podem proporcionar redução ou até mesmo eliminar a
necessidade do uso de adubos minerais (Malavolta, 1989).

A agricultura, em geral, tem buscado formas de cultivo que apresentem menores custos
de implantação, que causem menos danos possíveis ao meio ambiente, principalmente ao
solo, objetivando um manejo conservacionista e que o uso de insumos, como fertilizantes e
agrotóxicos, seja o menor possível (Martins, 1999).

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da adubação orgânica e organomineral
nos componentes de rendimento e na qualidade do produto na cultura da beterraba.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado na fazenda experimental da UEG-UnU de Ipameri,
conduzido de março a julho de 2009, em Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. Foram
estabelecidos 14 tratamentos, avaliados em blocos casualizados em parcelas subsubdivididas
com quatro repetições. As parcelas principais foram constituídas pela presença e ausência
da adubação mineral; as subparcelas pelos adubos orgânicos: composto bovino e cama de
aviário; as subsubparcelas por quatro doses dos adubos orgânicos (0,0; 7,0; 15; e 30 t ha

-1
).

A análise de solo antes da aplicação do corretivo indicou a seguinte composição: pH = 6,4 ;
CTC = 52 mmol

c
 dm

-
³; V% = 14; P = 0,9 mg dm

-3
;  H+Al = 44 mmol

c
 dm

-
³; Al

3+
 = 9 mmol

c
 dm

-

³; K =  1,3 mmol
c
 dm

-3
; Ca

2+
 = 4 mmol

c
 dm

-
³; Mg

2+
 =  2 mmol

c
 dm

-
³ e matéria orgânica = 24 g

dm
-
³. O composto bovino e a cama de aviário apresentaram, respectivamente, as seguintes

características químicas: P
2
O

5
 = 0,15 e 0,51 g kg

-1
; K

2
O = 0,11 e 0,29 g kg

-1
; N = 0,11 e 0,24

g kg
-1
; Ca = 0,11 e 0,42 g kg

-1
; Mg = 0,01 e 0,08 g kg

-1
; S = 0,03 e 0,04 g kg

-1
; Cu = 70 e 158

mg kg
-1
; Mn = 1166 e 1066 mg kg

-1
; Zn = 160 e 1060 mg kg

-1
; Fe = 51500 mg kg

-1
; Na = 940

e 5680 mg kg
-1
, e matéria orgânica = 210 e 740 g kg

-1
 com relação C/N = 10 e 17.

As doses dos adubos orgânicos foram aplicadas e incorporadas oito dias antes da
semeadura. A adubação mineral aplicada no dia da semeadura consistiu da aplicação de 0,3
t ha

-1
 de P

2
O

5
, 0,2 t ha

-1
 de K

2
O parcelando 50% no plantio e 50% em cobertura, e de 0,04 t
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ha
-1
 e 0,22 t ha

-1
 de N aplicado no plantio e em cobertura aos 35 dias após a semeadura

(DAS), respectivamente. A adubação de plantio foi feita em área total com uso do formulado
04-30-10 e adubação de cobertura de forma localizada com uso de uréia e KCl.  Na adubação
com micronutrientes foram aplicados 0,002 t ha

-1
 de Boro e Zinco, utilizando como fonte

Bórax 12% e Sulfato de Zinco.

Foram confeccionados quatro canteiros com 14 metros de comprimento por 1,3 m de
largura por 0,20 metros de altura, dispostos de forma paralela espaçados de 0,5 m. Para
elevação da saturação de bases do solo para 70% foi aplicado 4,0 t ha

-1
 de calcário dolomítico

aproximadamente 60 dias antes da semeadura. As parcelas mediram 1,3 m
2
, sendo

constituídas por seis linhas espaças 0,2 m com 1,0 m de comprimento. As sementes de
beterraba (cv. Wonder de verão) foram semeadas manualmente em sucos longitudinais,
sendo o desbaste realizado aos 12 DAS, deixando-se uma planta a cada 0,1 m. A área útil
da parcela consistiu-se em 20 plantas, onde foram colhidas nas quatro linhas centrais,
descartando-se 0,25 m em cada extremidade.

Foram obtidos dados de massa fresca e seca das folhas e tubérculos, diâmetro e
circunferência dos tubérculos e determinação do teor de sólidos solúveis totais (SST), sendo
todos os parâmetros avaliados no ato da colheita, usando-se todas as plantas da área útil da
parcela. Para obtenção da massa seca de folhas e tubérculos, 0,1 kg representativos do
material fresco foram levados à estufa a 65 ºC por 24 horas, para determinação do teor de
água e correção dos valores.

Os resultados foram submetidos à análise de variância, ao teste de Tukey e de
regressão a 5% de probabilidade, utilizando-se o “software” SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O incremento de doses de adubos orgânicos, tanto em associação a adubos minerais,
quanto em uso exclusivo, possibilitou aumentos lineares para a massa fresca de tubérculos
(MFT) e massa seca de tubérculos (MST) (Figura 1). Os maiores valores de produtividade
foram observados nos tratamentos com associação de cama de aviário e adubo mineral
(Figura 1), com produtividade de 41,12 t ha

-1
 de MFT, sendo 18,8% superior comparada ao

esterco bovino associado ao adubo mineral.  Foi observado o aumento de 0,456 t ha
-1
 e

0,246 t ha
-1
, na produtividade de beterraba para cada tonelada de cama de aviário e esterco

bovino aplicados, respectivamente. Quando se utilizou adubação exclusivamente orgânica
(Figura 1), os tratamentos com cama de aviário também possibilitou produtividade de 28,39
t ha

-1
 de MFT, sendo 47,06% superior comparada à adubação com esterco bovino. Foi

observado o aumento de 0,837 t ha
-1
 e 0,381 t ha

-1
, na produtividade de beterraba para cada

tonelada de cama de aviário e esterco bovino aplicados, respectivamente. Essa superioridade
da cama de aviário ao esterco bovino também foi relatada em estudos com goiabeira (Freitas
et al. 2008).

Contudo, pode-se observar que, na dose de 30 t ha
-1
 de cama de aviário, obteve-se

28,39 t ha
-1
 de MFT, superior à adubação exclusivamente mineral, com 27,44 t ha

-1
.

O uso da cama de aviário também superou o esterco bovino na produção de MST
(Figura 1), sendo que, com uso exclusivo de adubos orgânicos, as diferenças em função do
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incremento de doses foram mais evidentes que na adubação organomineral, com
superioridade de 39,8% da cama de aviário sobre o esterco bovino e superioridade de 17,97%
da associação de cama de aviário e adubo mineral sobre esterco bovino e mineral.

Na adubação organomineral foi observado o aumento de 0,323 t ha
-1
 e 0,176 t ha

-1
 na

produção de MST para cada tonelada de cama de aviário e esterco bovino aplicados,
consecutivamente. Nos tratamentos com adubação exclusivamente orgânica, ocorreu o
aumento de 0,502 t ha

-1
 e 0,280 t ha

-1
 de MST para cada tonelada de cama de aviário e

esterco bovino aplicado, consecutivamente.

Portanto, tanto para MFT como MST, a utilização de adubação exclusivamente orgânica
comparada com adubação organomineral, possibilitou maiores valores de produtividade e
massa seca de beterraba para cada tonelada de adubo orgânico aplicado. Em estudo de
rabanete, foi observado incremento na produção de massa seca tanto da parte aérea como
do sistema radicular, em função do emprego de composto orgânico (Santos et al., 1999
apud Barbosa, 2005).

Pode-se observar também, que na dose de 30 t ha
-1
 de cama de aviário, no tratamento

exclusivamente orgânico, obteve-se 18,0 t ha
-1
 de MST, valor de produtividade superior que

a adubação exclusivamente mineral que obteve 17,74 t ha
-1
. Com isso, tanto para MFT

como MST, nota-se que a adubação orgânica com cama de aviário possibilitou produtividade
e massa seca de beterraba superior que a adubação exclusivamente mineral.

O incremento das doses de adubos orgânicos, tanto em associação com adubo mineral,
quanto em aplicação exclusivamente, possibilitou incremento linear para massa fresca de
folhas (MFF) e massa seca de folhas (MSF) (Figura 2). Com adubação organomineral a
MFF atingiu 18,8 t ha

-1
 em dose de 30 t ha

-1
 de cama de aviário (Figura 2). A adubação

exclusivamente com cama de aviário obteve 8,34 t ha
-1
 de MFF, 14,1% superior à adubação

com esterco bovino.

Conforme observado, ocorreu o aumento de 0,260 t ha
-1
 de MFF para cada tonelada

de cama de aviário aplicada na associação com adubo mineral. Sendo diferente na
adubação exclusivamente orgânica, que ocorreu aumento de 0,191 t ha

-1
 de MFF para

cada tonelada de cama de aviário aplicada. Isso pode ser explicado devido ao
fornecimento de N dos adubos minerais, que influenciaram no aumento da parte aérea.
Em estudos de beterraba de mesa fora encontraram incrementos lineares na produção
de parte aérea, com aumentos nas doses de sulfato de amônio até a dose de 0, 2 t ha

-1

de N (Trani et al., 2005).

Quando analisada a MSF (Figura 2), a adubação em associação de cama de aviário
e adubo mineral possibilitou 0,78 t ha

-1
 de MSF em dose de 30 t ha

-1
 de cama de aviário, os

valores da adubação de esterco bovino e adubo mineral obteve resposta estatisticamente
não significativa. A adubação exclusivamente orgânica de cama de aviário obteve 1,05 t ha

-

1
 de MFF, sendo, 12,08% superior a adubação com esterco bovino.

Conforme observado, ocorreu o aumento de 0,026 t ha
-1
 de MSF para cada tonelada

de cama de aviário aplicada na associação com adubo mineral. Sendo diferente na adubação
exclusiva orgânica, que ocorreu aumento de 0,024 t ha

-1
 de MSF para cada tonelada de

cama de aviário aplicada. Sendo assim, a adubação organomineral comparada à adubação
exclusiva orgânica possibilitou maior produção de folhas para cada tonelada aplicada, sendo,
resultado contraditório aos valores obtidos por MST.
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Com adubação organomineral, o teor de sólidos solúveis totais (SST) foram não
significativos. Já sob adubação exclusivamente orgânica (Figura 3), a cama de aviário
possibilitou valor máximo de SST de 18,53 ºBrix na dose de 21,5 t ha

-1
, 5,3% superior à

adubação com 30 t ha
-1
 de esterco bovino. Isso se dá devido à grande disponibilidade de

nutrientes possibilitada pelos adubos orgânicos.

De modo geral, os tratamentos sob interação de adubação organomineral apresentaram
os maiores valores dos componentes de rendimento e qualidade do produto, exceto para o
teor de sólidos solúveis totais, que não houve diferença estatisticamente significativa.

Diferenças significativas foram observadas nos tratamentos secundários, onde a
adubação com cama de aviário e adubo mineral apresentou valores superiores de massa
fresca de tubérculos e massa fresca e seca de folhas quando comparados aos tratamentos
que receberam adubação com esterco bovino e adubo mineral (Tabela 1). Entretanto, não
ocorreu diferença significativa nos demais tratamentos. Já com o uso de adubação
exclusivamente orgânica, os tratamentos que receberam cama de aviário apresentaram
valores médios superiores aos obtidos com esterco bovino, isso para variáveis: massa fresca
e seca de tubérculos e massa fresca de folhas. Entretanto não houve diferença estatística
para os demais tratamentos.

A adubação organomineral possibilitou superioridade de 63,66% no rendimento de
tubérculos por hectare, em relação à adubação exclusivamente orgânica. Os resultados
obtidos referentes à aplicação de adubos minerais e orgânicos combinados concordam com
estudos de batata em solos de Brejo Paraibano, que obtive 36% de aumento no rendimento
de tubérculos de batata quando utilizaram adubação orgânica e mineral (Melo & Almeida,
1989). Resultados semelhantes também foram relatados em Regossolos de Pernambuco,
onde a adubação orgânica juntamente com a mineral promoveu elevações de 71% no
rendimento de tubérculos (Silva et al., 1995).
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Tabela 1. Avaliação de massa fresca (MFT) e seca de tubérculos (MST), massa fresca
(MFF) e seca de folhas (MSF), sólidos solúveis totais (SST), diâmetro equatorial (DET) e
transversal (DTT) de tubérculos de beterraba em função dos tratamentos principais e
secundários [Evaluation of fresh mass (MFT) and dry tubers (MST), fresh mass (MFF) and
dry leaves (MSF), total soluble solids (TSS), equatorial diameter (DET) and transverse (DTT)
of tubers of sugar beet in the treatments and side]. UEG, Ipameri, GO. 2010.

Tratamentos  MFT MST MFF MSF  SST DET DTT

 t ha
-1

º Brix mm mm

Média Geral

Orgânico + Mineral 31,29 a 20,73 a 13,39 a  1,78 a 15,91 a 44,62 a 47,77 a

Orgânico 11,37 b  7,77 b   4,90 b  0,63 b 13,72 a 24,87 b 30,32 b

Adubação organomineral 

Cama de aviário 33,38 a 21,95 a 14,40 a 1,92 a 15,75 a 45,93 a 48,93 a

Esterco bovino 29,20 b 19,51 a 12,78 b 1,64 b  16,06 a 43,31 a 46,61 a

 Adubação orgânica

Cama de aviário 14,17 a  9,47 a 5,19 a 0,66 a 14,06 a 27,37 a 32,21 a

Esterco bovino  8,56 b  6,06 b 4,60 b 0,89 a 13,37 a 22,37 a 28,44 a

Média Geral 21,33 14,25 9,14 1,20  14,81 34,75 39,06

CV (%) 21,76 24,39 25,22 23,92 25,64 19,50 23,53

¹Médias seguidas de mesma letra na coluna não se diferirem  pelo teste de Tukey a p< 0,05 (Means followed
by the same letter in column do not differ by Tukey test at p <0,05).
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Figura 1. Massa fresca (MFT) e seca de tubérculos (MST) em função das doses de cama
de aviário ( ) e esterco bovino ( ) em adubação organomineral e exclusiva orgânica [Fresh
mass (MFT) and dry of tubers (MST) as a function of doses of poultry manure ( ) and cattle
manure ( ) in organic mineral fertilizer and organic exclusive]. UEG, Ipameri, GO. 2010.

Figura 2. Massa fresca (MFF) e seca de folhas (MSF) em função das doses de cama de aviário ( ) e
esterco bovino ( ) em adubação organomineral e exclusiva orgânica [Fresh mass (MFF) and dry of leaves
(MSF) as a function of doses of poultry manure ( ) and cattle manure ( ) in organic mineral fertilizer and
organic exclusive]. UEG, Ipameri, GO. 2010.
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Figura 3. Sólidos solúveis totais (SST) em função das doses de cama de aviário ( ) e esterco bovino ( )
em adubação organomineral e exclusiva orgânica [Total soluble solids (SST) as a function of doses of
poultry manure ( ) and cattle manure ( ) in organic mineral fertilizer and organic exclusive]. UEG, Ipameri,
GO. 2010.


