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RESUMO

O experimento foi realizado na UnB-FAL, Brasília-DF, no período de 20/11/2006 

a  16/02/2007,  com  o  objetivo  de  avaliar  o  efeito  de  diferentes  doses  de 

nitrogênio  e  potássio  na  incidência  da  traça-das-crucíferas  em  plantas  de 

repolho,  cultivar  Kenzan,  em  cultivo  protegido.  Foram  oito  tratamentos  em 

quatro  repetições,  utilizando-se  o  delineamento  experimental inteiramente 

casualizado.  Os  tratamentos  foram:  testemunha  (sem  adubação),  químico 

(adubação conforme análise do solo - 20g.m-1 de N e 18g.m-1 de K), 50% de N 

(10g.m-1 de N e 18g.m-1 de K), 150% de N (30g.m-1 de N e 18g.m-1 de K), 200% 

de N (40g.m-1 de N e 18g.m-1 de K), 50% de K (20g.m-1 de N e 9g.m-1 de K), 

150% de K (20g.m-1 de N e 27g.m-1 de K) e 200% de K (20g.m-1 de N e 36g.m-1 

de K). Utilizou-se o cloreto de potássio e uréia. Todos os tratamentos, exceto a 

testemunha,  receberam  97g.m-1 de  super  simples  no  plantio.  Avaliou-se  o 

número de furos da traça-das-crucíferas nas quatro folhas centrais da planta de 

repolho,  semanalmente,  em  sete  datas  consecutivas,  obtendo-se  o  valor 

acumulado  de  furos  no  período.  As  quantidades  menores  de  furos  foram 

observadas nas parcelas com a menor dosagem de nitrogênio, maior dosagem 

de potássio e nas parcelas que receberam adubação conforme análise do solo. 

Palavras-chave:  Brassica  oleraceae  var.  capitata,  Plutella  xylostella, 

nitrogênio, potássio, furos da traça-das-crucíferas.

ABSTRACT 

Chemical fertilization’s effect on injuries caused by diamondback moth in 

cabbage plants. The experiment was carried out at UnB-FAL, Brasilia-DF, from 

20/11/2006  to  16/02/2007,  aiming  to  evaluate  the  effect  of  nitrogen  and 

potassium on the injuries caused by diamondback moth in cabbage plants, cv. 

Kenzan.  The  experimental  design  was  completely  randomized  with  eight 

treatments  in  four  replicates: control(no  fertilization),  chemical  (fertilization 

conform analyze of the soil - 20g.m-1of N and 18g.m-1 of K), 50% of N (10g.m-1 

of N and 18g.m-1 of K), 150% of N (30g.m-1 of N and 18g.m-1 of K), 200% of N 

(40g.m-1 of N and 18g.m-1 of K), 50% of K (20g.m-1 of N and 9g.m-1 of K), 150% 
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of K (20g.m-1 of N and 27g.m-1of K) e 200% of K (20g.m-1 of N and 36g.m-1 of K). 

All  treatments,  except  control,  were  fertilized  with  97g.m-1 of  simple 

superphosphate  at  planting.  The  number  of  holes  caused  by  the  pest  was 

evaluated  weekly,  in  seven  dates,  resulting  in  a  cumulative  value  for  all 

treatments.  The  smallest  number  of  holes  was  observed  on  parcels  that 

received the lowest amount of nitrogen, the highest amount of potassium and 

on those that were fertilized according to soil analysis.  

Keywords:  Brassica  oleraceae  var.  capitata,  Plutella  xylostella, nitrogen, 

potassium, diamondback holes.  

INTRODUÇÃO

A praga  de  maior  importância  econômica  para  o  repolho  é  a  traça-das-

crucíferas, um micro lepidóptero que em estágio larval se alimenta da cabeça 

do repolho, resultando em furos que reduzem drasticamente o valor comercial 

do produto (Oliveira et al, 2000). A maior incidência da praga ocorre na época 

mais quente e seca do ano (Castelo Branco  et  al,  1996). O controle desta 

praga 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 desses problemas, alternativas ao 

controle  químico  da  traça-das-crucíferas  devem  ser  utilizadas,  tais  como  a 

utilização  de  adubação  equilibrada,  que  pode  auxiliar  no  aumento  da 

resistência da planta aos insetos-praga e patógenos (Zambolim, 2001).

Para  Chaboussou  (1987),  as  plantas  adquirem  o  máximo  de  resistência 

biológica através da nutrição equilibrada. 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). Já o potássio atua na regulação do potencial osmótico das 

células vegetais, ativando enzimas envolvidas na respiração e na fotossíntese 

(Malavolta, 1980). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adubação nitrogenada e 

potássica nos danos causados pela traça-das-cruciferas em repolho.  

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no período de 20/11/2006 a 16/02/2007 na FAL – 

UnB,  em  estufa  de  70m2.  Utilizou-se  o  cultivar  Kenzan  de  repolho e 

delineamento experimental inteiramente casualizado, com oito tratamentos, em 



quatro repetições, e dez plantas úteis por parcela. O espaçamento utilizado foi 

de 0,50 x 0,30m. A irrigação foi realizada pelo sistema de gotejamento.

Os  tratamentos  utilizados  foram:  testemunha  (sem  adubação),  químico 

(adubação conforme análise do solo - 20g.m-1 de N e 18g.m-1 de K), 50% de N 

(10g.m-1 de N e 18g.m-1 de K), 150% de N (30g.m-1 de N e 18g.m-1 de K), 200% 

de N (40g.m-1 de N e 18g.m-1 de K), 50% de K (20g.m-1 de N e 9g.m-1 de K), 

150% de K (20g.m-1 de N e 27g.m-1 de K) e 200% de K (20g.m-1 de N e 36g.m-1 

de K). Com exceção da testemunha, todos os demais tratamentos receberam 

97g.m-1  de super simples. A uréia e o cloreto de potássio foram aplicados de 

forma parcelada: no plantio, 20 dias após o plantio (DAP), 40 DAP e 60 DAP.

As larvas e pupas da traça-das-crucíferas foram introduzidas no local 30 dias 

após  o  transplantio.  Foi  realizada  aplicação  quinzenal  de  micronutrientes, 

especialmente,  Boro,  Zinco,  Molibdênio  e  Cobre,  conforme o  recomendado 

para a cultura (Ribeiro et al, 1999). 

Foram  realizadas amostragens semanais do número de furos observado nas 

quatro folhas centrais (Castelo Branco et al, 1996) de quatro plantas de repolho 

por parcela. Os resultados foram transformados em raiz quadrada de x+0,5 e 

os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram observadas diferenças estatísticas significativas entre tratamentos para 

a variável observada. Os menores números de furos foram observados nas 

parcelas  com  a  menor  dosagem  de  nitrogênio  (59,87),  maior  dosagem  de 

potássio (65,06) e nas parcelas que receberam adubação conforme análise do 

solo  (75,44).  Estes  tratamentos  diferiram  estatisticamente  apenas  da 

testemunha que apresentou o maior número de furos acumulado (152,44).

Em  função  da  época  do  ano,  o  experimento  foi  realizado  em  estufa 

objetivando-se  anular  o  efeito  das  chuvas  sobre  a  traça-das-crucíferas.  No 

entanto, após sua introdução, foi verificada uma alta infestação da praga, o que 

pode ter interferido nos resultados, dificultando a verificação do real efeito de 

cada  tratamento  sobre  a  traça-das-crucíferas,  possivelmente,  razão  das 

discrepâncias observadas nas doses de 150%, tanto para Nitrogênio, quanto 

para o Potássio. 
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Tabela 1. Somatório do número de furos da traça-das-crucíferas em repolho 
em função da adubação nitrogenada e potássica. Brasília, UnB - FAV, 2007.

Tratamento                  Número de Furos *
           50% de N                            59,87 a 
           200% de K                          65,06 a
           Químico **                          75,44  a
           50% de K                            89,81 ab
           200% de N                          99,94 ab
           150% de N                        102,87 ab
           150% de K                        111,25  ab
           Testemunha                      152,44 b

*Dados  transformados  para  raiz  de  x  +  0,5.  Médias  seguidas  pela  mesma  letra  não  diferem 
estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. CV (%) = 17,07. 
** Adubação química recomendada pela análise de solo: 20g.m-1 de N (uréia ) e 18g.m-1 de K (KCl).


