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RESUMO 
A beterraba (Beta vulgaris L.) é uma planta bianual, no Brasil, seu cultivo vem em 
crescente aumento nos últimos anos, tradicionalmente implantada a partir de sementes 
em plantio convencional existem grandes diferenças entre este sistema de plantio e a 
semeadura direta na palha. Esta cultura é bastante exigente em termos nutricionais, 
requerendo um programa de adubação equilibrado. Assim foi realizado o experimento 
na área da Fundação de Pesquisa e Difusão de Tecnologia Agrícola “Luciano Ribeiro da 
Silva, para determinar o acúmulo e exportação de nutrientes pela cultivar de beterraba 
Early Wonder. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com 
três repetições. No final do ciclo de produção aos 105 DAS, os macronutrientes 
acumulados na raiz e na parte aérea foram de 468,22; 47,38; 554,26; 103,02; 80,14 e 
33,32 mg planta-1, respectivamente para N, P, K, Ca, Mg e S. Considerando a população 
de 375.000 plantas ha-1 foram exportadas as seguintes quantidades de macronutrientes 
pela cultivar Early Wonder 2000: 175,58; 17,77; 207,85; 38,63; 30,05 e 12,50 Kg ha-1, 
respectivamente para N, P, K, Ca, Mg e S. 
PALAVRAS-CHAVE: Beta vulgaris L., nutrição mineral, sustentabilidade 
 
ABSTRACT 
The beet (Beta vulgaris L.) is a biennial plant, in Brazil, increasing its growth in recent 
years, traditionally established from seed in conventional tillage there are major 
differences between this system of planting and tillage on straw. This culture is very 
demanding in terms of nutrition, requiring a balanced fertilization program. So the 
experiment was conducted in the area of Fundação de Pesquisa e Difusão de Tecnologia 
Agrícola “Luciano Ribeiro da Silva, to determine the accumulation and export of 
nutrients by beet cultivar Early Wonder. The experimental design was randomized 
blocks with three replications. In the end of the production cycle to 105 DAS, the 
macronutrients accumulated in the root and shoot were 468.22, 47.38, 554.26, 103.02, 
80.14 and 33.32 mg plant-1, respectively for N, P, K, Ca, Mg and S Considering the 
population of 375,000 plants ha-1 were exported the following amounts of 
macronutrients by cultivar Early Wonder 2000: 175.58, 17.77, 207.85, 38.63, 30.05 and 
12.50 kg ha-1, respectively for N, P, K, Ca, Mg and S. 
Keywords: Beta vulgaris L.,  mineral nutrition, sustainability. 
 

A beterraba (Beta vulgaris L.) é uma importante espécie de hortaliça, considerada 

bianual, que apresenta uma raiz tuberosa de formato globular e sabor acentuadamente 

doce (Filgueira, 2003), pertence à família Amaranthaceae, originária de regiões 

européias e norte-africanas de clima temperado.  
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Seu cultivo intensificou no Brasil com a imigração européia e asiática, sendo cultivadas 

exclusivamente variedades de mesa, em pequena escala comercial, quando se compara a 

outras hortaliças como batata, cebola, tomate, cebola e alho (Camargo Filho & Mazzei, 

2002). Nos últimos dez anos pode-se observar um aumento do consumo desta hortaliça, 

tanto para utilização nas indústrias de conservas e alimentos infantis, com para consumo 

in natura (Souza et al., 2003). Este aumento esta relacionado à qualidade de suas raízes 

de coloração vermelho-arroxeada devido à presença de betalaínas, além de possuir 

substâncias químicas importantes, a beterraba vem se destaca entre as hortaliças, pelo 

seu conteúdo em vitaminas do complexo B e os nutrientes: potássio, sódio, ferro, cobre 

e zinco (Ferreira & Tivelli, 1990). 

As principais regiões produtoras desta hortaliça no Brasil são o Sul e Sudeste, sendo os 

estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, responsável por 42% da 

produção, sendo o estado de São Paulo o principal produtor com aproximadamente 

5.000 hectares (Camargo Filho & Mazzei, 2002), sendo a região de São José do Rio 

Pardo como uma das principais produtoras com uma área de cerca de 1.200 hectares 

(Purquerio et al., 2009). Nesta região é tradicionalmente implantada a partir de 

sementes em plantio convencional tem apresentado problemas na produção, 

principalmente no que se refere à conservação do solo e da água, bem como o uso de 

fertilizantes. 

Esta cultura é uma bastante exigente em termos nutricionais, requer um programa de 

adubação equilibrado, sendo no estado de São Paulo há recomendação oficial utilizada 

para a cultura em plantio convencional, feita por Trani et al. (1997) onde utiliza-se 20 

kg ha-1 de N, 180 a 360 kg ha-1 de P2O5 e 60 a 180 kg ha-1 K2O no plantio, em cobertura 

utiliza-se 60 a 120 kg ha-1 de N e 30 a 60 kg ha-1 K2O em cobertura, parcelada em três 

aplicações, aos 15, 30 e 50 dias após a germinação. Fontes & Guimarães (1999) 

destacam que estudos para estabelecer critérios técnicos para manejo da adubação são 

precários no Brasil, e os parâmetros como doses econômicas e formas de aplicação são 

fundamentais para um ganho em produtividade e qualidade. Dentro da cadeia produtiva 

da horticultura, empresas públicas e privadas sempre estão desenvolvendo novas 

cultivares, híbridos e tecnologias nas diferentes espécies de hortaliças cultivadas sendo 

que a produtividade e conseqüentemente a exigência nutricional se alteram com esses 

diferentes materiais genéticos e modos de plantio. As curvas de absorção de nutrientes e 
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o acúmulo de massa de matéria seca em função da idade da planta possibilitam conhecer 

os períodos de maior exigência dos nutrientes e de produção de massa de matéria seca, 

obtendo-se informações seguras quanto às épocas mais convenientes de aplicação de 

fertilizantes.  

No Brasil, ainda existem poucos estudos de acúmulo de nutrientes para a cultura da 

beterraba em plantio convencional Granjeiro et al.; 2007 trabalhando com a cultivar 

Early Wonder, observou que a  maior demanda de nutriente aconteceu no período de 50 

a 60 Dias após semeadura(DAS) para N e Mg, 30 a 50 DAS para P, 30 a 40 para K e 40 

a 50 DAS para Ca, com máximo acumulado de 558,3; 30,67 ; 538,0; 100,24 e 252,37 

mg planta-1, respectivamente para N, P, K, Ca e Mg. Haag & Minami (1987), 

trabalhando com a mesma cultivar, observou que a extração de nutrientes foi contínua 

dos 40 dias a colheita aos 80 dias, aumentando gradativamente a partir dos 60 dias. A 

quantidade total de nutrientes foi de: 30; 8; 75; 2 e 4 kg ha-1 de N; P; K; Ca e Mg, 

respectivamente. Assim, as curvas de absorção de nutrientes e o acúmulo de massa de 

matéria seca em função da idade da planta possibilitam conhecer os períodos de maior 

exigência dos nutrientes e de produção de massa de matéria seca, obtendo-se 

informações seguras quanto às épocas mais convenientes de aplicação de fertilizantes 

(Furlani & Purquerio, 2010). 

Existem grandes diferenças entre o plantio direto sob a palha e o plantio convencional 

em canteiros, as quais afetam o desenvolvimento e a demanda por nutrientes pelas 

plantas. Em conseqüência, altera-se a demanda por nutrientes ao longo do ciclo que, 

segundo Mengel & Kirkby (1987), é reflexo direto do acúmulo de matéria seca. Outro 

fator que pode interferir no acúmulo é a densidade populacional. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo determinar o acúmulo e 

exportação de nutrientes pela cultivar de beterraba Early Wonder em condições de 

plantio direto. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na área experimental da Fundação de Pesquisa e Difusão de 

Tecnologia Agrícola “Luciano Ribeiro da Silva”, localizada em São José do Rio 

Pardo/SP (21o37’16” S; 43o53’15”O; 750 m de altitude), o plantio ocorreu no dia 30 de 

maio de 2012 e a colheita em 12 de setembro de 2012,  totalizando um ciclo de 105 
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dias. O relevo é do tipo suave ondulado, sendo o solo classificado como Argissolo Vermelho-

amarelo (Embrapa, 1999) e suas características físicas apresentam uma classificação textural 

franco-argilosa nas camadas de 0 a 15 e 15 a 30 centímentros e argilosa na camada de 30 a 50 

centímentros e o clima, segundo a classificação de Köppen, Cwa. A análise química do 

solo apresentou as seguintes características e concentração de nutrientes: pH (CaCl2) = 

5,1; M.O. = 16 g dm-3; P (resina) = 90 mg dm-3; K = 5,7 mmolc dm-3; Ca = 33 mmolc 

dm-3; Mg = 7 mmolc dm-3; H + Al = 30 mmolc dm-3; SB = 41,9 mmolc dm-3; CTC = 

71,0 mmolc dm-3 e V = 59%. 

Com base na recomendação de adubação para a cultura, de acordo com Trani et al. 

(1997), foram aplicados por ocasião do plantio  52 Kg ha-1 de N, 182 Kg ha-1 de P2O5  e 

104 Kg ha-1 de K2O através da fórmula 04-14-08. Em cobertura, 120 kg ha-1 de N e 120 

kg ha-1 de K por meio da fórmula 20-00-20 dividido em três aplicações, aos 30, 50 e 70 

dias após o plantio (DAP). 

Cerca de 30 dias antes da semeadura da beterraba foi aplicado em área total 960 g ha-1 

do herbicida Glifosato para dessecar o milheto (Pennisetum americanum) e de maneira 

a formar a palhada, medida por ocasião da semeadura em 8 t ha-1 de massa seca. 

A semeadura foi realizada em 02/06/2011 com a semeadoura autopropelido SFIL, 

modelo Sembra 2000. Utilizou-se cultivar Eatly Wonder 2000 (Agristar do Brasil Ltda). 

O desbaste foi realizado quando estas estavam com cerca de 5 cm de altura, 

estabelecendo-se 15 plantas por metro linear, ou seja, uma população final de 375.000 

plantas ha-1. A irrigação foi realizada por pivô central, sendo aplicada uma lâmina total 

bruta de 17,04 mm nos primeiros 34 dias, de 35 a 60 dias foi aplicada uma lâmina de 

61,62 mm, no período de 61 a 79 dias aplicou-se uma lâmina de 42,18 mm, de 80 a 93 

dias aplicou-se uma lâmina de 55,31 mm e após esse período até a colheita aplicou-se 

uma lâmina de 59,13 mm totalizando uma lâmina total de 235,28 mm durante o ciclo da 

cultura. O controle de plantas daninhas foi realizado com herbicida, cujo, princípio ativo 

Metamitron com a adição de óleo vegetal para o controle de folhas largas, o controle de 

pragas e doenças foi realizado com auxilio de fungicidas e inseticidas registrados para 

cultura, este controle foi realizado com pulverizações conforme necessidade da cultura.  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com três repetições, 

sendo os tratamentos constituídos pelas épocas de coleta de plantas. Dentro de cada 

parcela foram avaliadas as de 4 a 20 plantas dependendo do estagio da cultura a cada 15 
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dias, totalizando 7 avaliações. A unidade experimental foi composta por cinco linhas 

espaçadas de 0,40 m totalizando 2,0 m de largura por 10 m de comprimento e 20 m2 de 

área. 

As coletas de plantas foram realizadas em períodos pré-estabelecidos (15, 30, 45, 60, 

75, 90 e 105 dias após a semeadura) sempre na parte da manhã, para evitar que as 

plantas murchassem até chegar ao laboratório. As plantas selecionadas em cada coleta 

deveriam ser competitivas, ou seja, apresentavam as mesmas condições de crescimento 

das demais, obedecendo ao espaçamento pré-definido e com bom aspecto visual (isentas 

de pragas e/ou doenças). Em seguida, as plantas eram levadas ao Laboratório, onde 

foram fracionadas em parte aérea e raízes, lavadas e colocadas separadamente, em saco 

de papel e levadas para secagem em estufa com circulação forçada de ar à temperatura 

de 65 - 70 ºC, até atingir massa constante. Em função da massa seca das amostras, foi 

determinado o acúmulo de massa seca da parte aérea e raiz em cada época de coleta, 

sendo os resultados expressos em g planta-1. Em seguida, as amostras foram processadas 

em moinho tipo Willey (peneira de 2 mm) e acondicionadas em recipientes e 

encaminhados ao laboratório de Análise de Solo e Planta do IAC/APTA para 

determinação dos teores de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S) na parte aérea e 

raízes. O nutrientes foram quantificados pelo método semi-micro Kjeldahl, complexo 

fosfo-molíbdico em meio redutor, fotometria de emissão de chama, complexometria, 

complexometria e oxidação alcalina, respectivamente para os nutrientes acima. 

EMBRAPA, 1997. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância utilizando-se o software R, 

sendo utilizado o modelo de regressão sigmoidal com tres parâmetros por apresentar 

melhor ajuste (variância explicada e R2) e melhor representação do fenômeno biológico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Tabela 1 podem ser verificadas as médias de acúmulo de macronutrientes na parte 

aérea e nas raízes da beterraba cultivar Early Wonder em função dos dias após a 

semeadura. As quantidades acumuladas de nutrientes foram crescentes ao longo do ciclo 

de produção. No final do ciclo, o valor acumulado na parte aérea em ordem decrescente 

foram: 230,08>216,34>81,55>52,24>16,78>16,09 mg planta-1, respectivamente para K, 

N, Ca, Mg, P e S. A quantidade de nutrientes contidos nas raízes foram diferentes as 
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quantidades encontradas na parte aérea: 1324,18>251,88>30,60>27,90>21,47>17,23 

mg planta-1, respectivamente para K, N, P, Mg, Ca e S. 

Conforme a tatela 2 o acumulo total foi de: 554,26>468,22>103,02>80,14>47,38>33,32 

mg planta-1, respectivamente para K, N, Ca, Mg, P e S. 

O nitrogênio foi o segundo macronutriente mais acumulado pela cultivar de beterraba 

Early Wonder em plantio direto na palha foi de 468,22 mg planta-1 ou 175,58 Kg ha-1, 

obtida aos 105 DAS (Tabela 2), sendo que a parte aérea foi responsável por 46,21% e as 

raízes com 53,79%. Esses resultados estão próximo aos encontrados por Grangeiro et 

al., (2007) 186,10 Kg ha-1 e por Trani et al., (1992), citados por Souza et al., (2003) que 

obteve 150,00 Kg ha-1 e superiores ao encontrado por Haag & Minami (1987) que 

obtiveram um acúmulo de 30 kg/ha de nitrogênio. 

O fósforo foi o segundo macronutriente de menor acúmulo pela beterraba, com o 

máximo de 47,38 mg planta-1, ou seja, 17,77 kg ha-1). As raízes contribuíram com a 

maior parte 64,59 % e à parte aérea com 35,41 %. Os valores acumulados de fósforo 

ficaram próximos daquele obtidos por Haag & Minami (1987). De uma forma geral, a 

beterraba não é considerada uma hortaliça exigente em fósforo, encontrando-se na 

literatura recomendações de adubação variando de 60 até 400 kg ha-1 de P2O5 (Trani et 

al., 1997). 

O potássio foi o nutriente mais acumulado pela cultivar Early Wonder, com acúmulo 

máximo de 554,26 mg planta-1 (207,85 kg ha-1). As participações da parte aérea e raízes 

foram respectivamente de 41,51 % e 58,49 %. Diferentemente do observado Grangeiro 

et al., (2007) e similares aos dados obtidos por Haag & Minami (1987) e por Kemmler 

(1988), citados por Trani et al. (1993), que o obtiveram o potássio como o principal 

nutriente de maior acúmulo. 

O cálcio foi o terceiro nutriente mais acumulado para esta cultiva no sistema de plantio 

direto na palha, com acumulo máximo de 103,02 sendo mg planta-1, ou seja, 38,63 kg 

ha-1. A participação da parte aérea foi de 79,16 % e das raízes foi de 20,84 % e 58,49 %. 

O acúmulo de cálcio para a cultivar Early Wonder foi superior aos encontrados por 

Haag & Minami (1987) de 2,0 kg ha-1 e próximo ao valor encontrado por Grangeiro et 

al., (2007) de 36,8 kg ha-1. 



LIMA JR., S; FACTOR, TL; SILVEIRA, JMC; PURQUERIO, LFV; CALORI, AH; RONCHI, 
RSM. Absorção de macronutrientes pela cultivar de beterraba Early Wonder em plantio 
direto. Horticultura Brasileira 30: S3345-S3353. 
 

Hortic. bras., v. 30, n. 2, (Suplemento - CD Rom), julho 2012 S 3351 

O total acumulado de Mg na planta foi de 80,14 mg planta-1, ou seja, 38,63 kg ha-1. A 

participação da parte aérea foi de 65,18 % e das raízes foi de 34,82 %, estes dados são 

inferiores aos obtidos por Grangeiro et al., (2007). 

O enxofre apresentou o menor acúmulo de macronutriente para a cultivar de beterraba 

Early Wonder, este foi na ordem de 33,32 mg planta-1, ou seja, 12,50 kg ha-1. A 

participação da parte aérea foi de 48,28 % e das raízes foi de 51,72 %. 

 Foi calculado o acúmulo por hectare dos macronutrientes, multiplicando-se o número 

de plantas por hectare (375.000) pela quantidade de nutrientes extraída pela cultivar 

Early Wonder, sendo verificados os valores em ordem decrescente foram: 

207,85>175,58>38,63>30,05>17,77>12,50 mg planta-1, respectivamente para K, N, Ca, 

Mg, P e S. 

 

REFERÊNCIAS 

CAMARGO FILHO WP; MAZZEI AR. 2002. Mercado de beterraba em São Paulo. 

Informações Econômicas 32: 54-56. 

EMBRAPA. 1999. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Rio de Janeiro: 

Embrapa Solos. 412p. 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. 1997.  Manual de 

métodos de análise de solo. 2. ed. Rio de Janeiro: Centro Nacional de Pesquisa de Solos, 

212 p. 

FERREIRA MD; TIVELLI SW. 1990. Cultura da beterraba: recomendações gerais. 

COOXUPÉ. 14p. 

FILGUEIRA, FAR. 2003. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na 

produção e comercialização de hortaliças. 2.ed. Viçosa: UFV. 

FONTES PCR; GUIMARÃES TG. 1999. Manejo dos fertilizantes nas culturas de 

hortaliças cultivadas em solo, em ambiente protegido. Informe Agropecuário 20:36-44. 

FURLANI PR; PURQUERIO LFV. 2010. Avanços e Desafios na Nutrição de 

Hortaliças. In: MELLO PRADO R; CECILIO FILHO AB; CORREIA MAR; PUGA 

AP. Nutrição de Plantas Diagnose Foliar em Hortaliças. JABOTICABAL: 

FCAV/CAPES/FAPESP/FUNDUNESP, p.45-62. 



LIMA JR., S; FACTOR, TL; SILVEIRA, JMC; PURQUERIO, LFV; CALORI, AH; RONCHI, 
RSM. Absorção de macronutrientes pela cultivar de beterraba Early Wonder em plantio 
direto. Horticultura Brasileira 30: S3345-S3353. 
 

Hortic. bras., v. 30, n. 2, (Suplemento - CD Rom), julho 2012 S 3352 

GRANGEIRO CL; NEGREIROS MZ; SOUZA BS; AZEVÊDO EP; OLIVEIRA LS; 

MEDEIROS AM. 2007. Acumulo e exportação de nutrientes em beterraba. 

Ciência Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 2, p. 267-273. 

HAAG HP; MINAMI K. 1987. Nutrição mineral de hortaliças: LXIII. Requerimento de 

nutrientes pela cultura da beterraba. Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz , Piracicaba, v. 44, p. 401-407. 

MENGEL K; KIRKBY EA. 1987. Principles of Plant Nutrition. 4th Edn, International 

Potash Institute, Bern, Switherland. 

PURQUERIO LFV; FACTOR TL; LIMA JR S; TIVELLI SW; TRANI PE; BREDA JR 

JM; ROCHA MAV. 2009. Produtividade e qualidade de beterraba cultivada em plantio 

direto em função do nitrogênio e molibdênio. Horticultura Brasileira 27: S366-S372. 

SOUZA RJ; FONTANETTI A; FIORINI CVA; ALMEIDA K. Cultura da beterraba: 

cultivo convencional e cultivo orgânico. Lavras: UFLA, 2003. 37 p. (Texto acadêmico). 

TRANI PE; PASSOS FA; TAVARES M; AZEVEDO FILHO JA. 1997. Beterraba, 

cenoura, nabo, rabanete e salsa. In: RAIJ VAN; CANTARELLA H; QUAGGIO JA; 

FURLANI AMC. Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo. 

Campinas: IAC. p.174. (Boletim Técnico 100). 

TRANI PE; FORNASIER JB, LISBÃO RS. 1993. Nutrição e adubação da beterraba. 

In: FERREIRA ME, CASTELLANE PD, CRUZ MCP. Nutrição e adubação de 

hortaliças. Piracicaba: Associação Brasileira para pesquisa da potássio e do fosfato, 

1993. p. 429-446. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIMA JR., S; FACTOR, TL; SILVEIRA, JMC; PURQUERIO, LFV; CALORI, AH; RONCHI, 
RSM. Absorção de macronutrientes pela cultivar de beterraba Early Wonder em plantio 
direto. Horticultura Brasileira 30: S3345-S3353. 
 

Hortic. bras., v. 30, n. 2, (Suplemento - CD Rom), julho 2012 S 3353 

Tabela 1. Médias de acúmulo de macronutrientes na parte aérea e na raiz de beterraba 
cultivar Early Wonder em função de dias após a semeadura – DAS [Average 
accumulation of nutrients in the shoot and root beet cultivar Early Wonder function of 
days after sowing - DAS]. APTA -São José do Rio Pardo, SP, 2012. 
 

DAS 

Parte aérea Raiz Tuberosa 

N P K Ca Mg S N P K Ca Mg S 

mg planta -1 

15 6,57 0,67 6,38 1,83 0,83 0,42 --- --- --- --- --- --- 

30 8,75 0,89 8,48 2,44 1,11 0,57 --- --- --- --- --- --- 

45 28,69 2,39 26,92 9,48 4,49 1,72 --- --- --- --- --- --- 

60 116,45 8,32 103,16 29,73 21,13 6,30 39,62 4,19 39,62 2,39 2,47 2,04 

75 133,00 9,16 116,8 33,19 24,00 6,85 54,21 5,73 57,28 3,50 3,58 2,66 

90 49,84 12,87 204,57 36,65 26,88 8,93 151,03 16,42 159,88 10,28 11,70 8,46 

105 216,34 16,78 230,08 81,55 52,24 16,09 251,88 30,60 324,18 21,47 27,90 17,23 

Nutrientes Equação R2 

N y=0,59/(1+exp(-(x-5,64)/0,07) 0,94** 

P y=0,73/(1+exp(-(x-5,84)/0,07) 0,93** 

K y=0,55/(1+exp(-(x-6,37)/0,07) 0,94** 

Ca y=0,84/(1+exp(-(x-5,11)/0,05) 0,86** 

Mg y=0,86/(1+exp(-(x-5,61)/0,06) 0,89* 

S y=0,79/(1+exp(-(x-5,86)/0,06) 0,92** 

 

 

Tabela 2. Exportação total de macronutientes N, P, K, Ca, Mg e S pelas plantas de 
beterraba cultivar Early Wonder em mg ha-1 e kg há-1. [Export macronutientes total N, 
P, K, Ca, Mg and S beet cultivar Early Wonder in mg ha-1 e kg ha-1]. APTA - São José 
do Rio Pardo, SP, 2012. 

Nutrientes 
Exportação Total 

mg planta-1 kg ha-1 

N 468,22 175,58 
P 47,38 17,77 
K 554,26 207,85 
Ca 103,02 38,63 
Mg 80,14 30,05 
S 33,32 12,50 

 


