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RESUMO
Com o objetivo de avaliar o efeito de doses de fósforo no rendimento da cenoura cv.
Nantes, foi realizado um experimento na Fazenda Patrimônio/UNINCOR –Três Corações,
MG, durante  os  meses  de maio  e agosto  de 2004.  O experimento  foi  conduzido  em
delineamento por blocos casualizados, com cinco tratamentos constituídos pelas doses
00; 160; 320; 480; 640 kg ha-1 de P2O5, tendo como fonte o superfosfato simples e quatro
repetições. O espaçamento entre plantas foi  de 15 x 3 cm, dividindo os canteiros em
parcelas  de  2,2  m2.  Foram avaliadas  as seguintes  características:  massa  fresca  total
(parte  aérea  e  raiz),  massa  fresca  de  raiz,  comprimento  total  (parte  aérea  e  raiz),
comprimento da parte aérea e de raiz, e diâmetro de raiz. De acordo com os resultados
obtidos,  verificou-se  que,  com  exceção  das  características  diâmetro  de  raízes  e
comprimento  da  parte  aérea,  as  demais  apresentaram  efeitos  significativos  entre  os
tratamentos empregados. Após analise de regressão das características de comprimento
total  e  de  raízes,  massa  fresca  total  e  de  raízes,  constatou-se  efeito  linear  positivo,
mostrando a possibilidade de se aplicar doses superiores ao utilizado no experimento. 
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 ABSTRACT - Effect of different doses of phosphorus fertilization in carrot. 

With the objective to evaluate the effect of doses of phosphoro in the yield of de carrot cv.
Nantes, was carried out an experiment in the Patrimonio Farm/UNINCOR –Três Corações
city, State of Minas Gerai, during the months of May and August of 2004. The experiment
was in  delineation  for  randomized  complete  blocks,  with  five  treatments  consisting  of
doses  00;  160;  320;  640  kg.ha-1 of  P2O5  (source:  simple  super  phosphate) with  four
repetitions. The space among plants was of 15 x 3 cm, dividing the seedbeds in 2,2 m2 of
parcels. The following characteristics had been evaluated: total fresh mass (leaves and
root),  root  fresh mass,  total  length (leaves and root),  root  and leaves  length and root
diameter. In accordance with the results were verified that except the root diameter and
leaves  length,  the  others  characteristics  presented  significative  effects  among  the
treatments used. After the regression analyze of total and root length, total and root fresh
mass, positive linear effect was observed, showing the possibility of apply superior doses
to the used one in the experiment.
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INTRODUÇÃO
Entre  as  hortaliças  cujas partes  comestíveis são as raízes,  a cenoura  (Daucus

carota L.)  é a de maior valor econômico. Destaca-se pelo valor nutritivo, sendo uma das
principais fontes de pró-vitamina A (beta-caroteno).  Pertence à família das apiáceas e
tem como centro de origem a região onde se encontra hoje o Afeganistão. (Filgueira,
2003). Minas Gerais é um importante estado produtor de cenouras, sendo a região do
Alto  Paranaíba  (São  Gotardo,  Campos  Altos)  a  região  onde  se  encontra  a  maior
concentração da produção dessa hortaliça (Sousa et al., 2002).

Trata-se de uma hortaliça exigente em termos nutricionais, e o fósforo e o potássio
têm  sido  os  dois  principais  nutrientes  em  que  a  cultura  tem  apresentado  maiores
respostas quando da sua aplicação (Filgueira, 2003). A resposta à adubação fosfatada
depende,  dentre outros fatores,  da disponibilidade de outros  nutrientes,  da  espécie  e
variedade  vegetal  cultivada e das  condições  climáticas.  (Sousa  et  al., 2002).  Embora
exigido  em  menores  quantidades,  se  comparando  com  N  e  K,  o  fósforo  é  um  dos
nutrientes que mais limita a produtividade das culturas, em solo não adubados. Segundo
Filgueira (2003), em solos de baixa fertilidade, na falta de dados regionais de pesquisa,
sugerem-se as seguintes dose fósforo 250 – 400 kg ha-1 de P2O5.

Mesquita Filho  et al. (1997), avaliando doses de fósforo (0, 400 e 800 kg ha-1 de
P2O5) na cultura da cenoura,  sob condições de solo de cerrado, verificaram um efeito
linear positivo com as doses crescentes de fósforo, para as características produção de
raízes comercializáveis e altura de planta. 

O  presente  trabalho  teve  por  objetivo  avaliar  o  comportamento  da  cenoura,
submetida a diferentes doses de fósforo em plantio no município de Três Corações, no
sul de Minas. 

MATERIAL E MÉTODOS
O  experimento  foi  conduzido  na  UNINCOR  (Fazenda  Patrimônio),  em  Três

Corações – MG, no período de maio a agosto de 2004. O delineamento experimental foi
em blocos casualizados, com cinco tratamentos constituídos pelas doses 00; 160; 320;
480; 640 kg ha-1 de P2O5, tendo como fonte o superfosfato simples, e quatro repetições. O
tipo de solo predominante na área é classificado como Latossolo Vermelho distroférrico,
textura argilosa (EMBRAPA 1999) e com as características: pH H2O: 5,5; P = 1,2 mg dm-3;
K = 22 mg dm-3  ; H+ Al3+ = 5,0 mg dm-3  ; Al3+ = 0,2 cmolc dm-3; Ca2+ = 2,9 cmolc dm-3; Mg2+

= 1,9 cmolc dm-3; SB= 4,9 cmolc dm-3; CTC = 9,9 cmolc dm-3; MO = 2,4g dm-3. A correção
do solo e a adubação foram feitas nas dosagens recomendadas de acordo com sugestão
da 5a. Aproximação (RIBEIRO et al., 1999). Foram adicionados ao solo, além do calcário
dolomítico, antes da semeadura, 100,0 kg ha-1  de sulfato de amônio e 225,0 kg ha-1  de



cloreto de potássio. Foram realizadas duas adubações de cobertura, sendo a primeira 20
dias após a semeadura e a segunda 20 dias depois, totalizando 500,0 kg ha-1  de sulfato
de amônio e  155,0 kg ha-1 de cloreto de potássio.

A confecção dos canteiros foi feita manualmente, sendo o solo bem revolvido e
desterroado  para  evitar  impedimentos  físicos  para  o  crescimento  das  raízes.  A  área
experimental  foi  constituída de 4 canteiros com 10,0 m de comprimento. A parcela foi
dimensionada com 2,0 m de comprimento e 1,1 m de largura (2,2 m2) e um espaçamento
de  0,8  m entre  canteiros.  A  parte  central  da  parcela,  com 0,8  m2,  foi  considerada a
parcela útil.

Utilizou-se sementes de cenoura da cultivar Nantes (Isla), que foram semeadas no
dia  05/05/04  transversalmente  em  espaços  de  0,15  m  entre  sulcos  e  0,02  m  entre
sementes, a uma profundidade de 0,01 m. O desbaste foi realizado aos 30 dias após
emergência e a irrigação por aspersão com uma intensidade de aplicação de água de
4mm por dia.

Após 100 dias efetuou-se a colheita,  momento em que avaliou-se as seguintes
características: massa fresca total, massa fresca de raiz, comprimento total (parte aérea e
raiz), comprimento da parte aérea, comprimento das raízes e diâmetro das raízes. 
   Os resultados foram submetidos à análise de variância e de regressão, através do
programa SISVAR (FERREIRA, 1999), e o nível de probabilidade da análise de variância
e de regressão foi de 5% pelo teste F. (PIMENTEL GOMES, 1990).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise de variância para as características comprimento total e de raízes foram

influenciadas pelas doses de fósforo aplicadas.  Para o comprimento total,  verificou-se
efeito significativo entre os tratamentos e quando submetida à análise de regressão, essa
característica  teve  o  melhor  ajuste  na  equação  linear  positivo  (Tabela  1).  Pelos
resultados,  verifica-se  que com a  aplicação  da  maior  dose  houve um incremento  de
13,2%  quando  comparado  com  o  tratamento  testemunha.  Esses  resultados  são
semelhantes aos observados por Mesquita Filho et al. (1997), que em trabalho realizado
com a cultura da cenoura nas condições de cerrado, observaram também um efeito linear
positivo com a aplicação de fósforo. Em relação ao comprimento de raízes, massa fresca
total e massa fresca de raiz, de modo semelhante ao comprimento total, após análise da
regressão,  constataram-se  também  efeito  linear  (Tabela  1).  Para  a  característica
avaliada,  massa fresca de raiz, a dose de 640 kg.ha-1 possibilitou um peso médio de
11,06 g. Este incremento de adubação fosfatada no plantio de cenoura possibilitou uma
produtividade de 24,5  t  ha-1.  Quanto  ao diâmetro  das raízes e comprimento  da parte



aérea,  não  se  observaram  diferenças  significativas  entre  os  tratamentos  para  essas
características. 

Resultados observados nesse trabalho indicam a possibilidade de se utilizar doses
mais elevadas que as sugeridas por Filgueira (2003), que recomenda a aplicação de 250
a 400 kg.ha-1 e a 5a. Aproximação (1999), que recomenda para cenoura a dose de 320
kg.ha-1.  Diante  disso,  sugere-se  desenvolver  outros  experimentos  na  região  de  Três
Corações  –  MG,  com  doses  superiores  a  640  kg  ha-1 de  P2O5, para  que  se  possa
determinar o efeito depressivo, na produção, com a aplicação excessiva desse nutriente.
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Tabela  1.  Equações  de  regressão  para  comprimento  total  (parte  aérea  e  raiz),
comprimento de raiz, massa fresca total (parte aérea e raiz) e massa fresca de raiz em
função de doses de fósforo. Três Corações – MG, UNINCOR, 2004.  

Característica Equações de regressão
Comprimento total (parte aérea e raiz) Y = 63,3900 + 0,01312X                     R2 = 0,86
Comprimento de raiz Y = 14,6450 + 0,00389X                     R2 = 0,86
Massa fresca total (parte aérea e raiz) Y = 87,2600 + 0,1177X                       R2 = 0,99
Massa fresca de raiz Y = 60,7650 + 0,0985X                       R2 = 0,98


