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RESUMO O objetivo deste trabalho foi avaliar os resultados da cultura do repolho 

(Brassica oleraceae var. capitata L.) quanto à sua produção e crescimento obtidos com 

a aplicação de  diferentes doses de nitrogênio em cobertura, considerando as 

condições climáticas de Cassilândia-MS, bem como seu cultivo na primavera. O 

experimento foi feito em delineamento de blocos casualizados com cinco tratamentos 

(doses de N: 0, 100; 200; 300 e 400 kg ha-1) e quatro repetições. O nitrogênio foi 

aplicado parceladamente, sendo 33,3% da respectiva dose aplicada aos 20 dias após o 

transplante (DAT), 33,3% aos 40 e 33,3% aos 60 dias após o transplante (DAT). Foram 

avaliados os diâmetros da cabeça, massa fresca comercial, massa fresca total e a 

produção total de cabeças. A adubação nitrogenada em cobertura em repolho 

proporcionou um aumento no diâmetro da cabeça, massa fresca comercial, massa 

fresca total e produtividade. Sendo que a dose de N de máxima eficiência econômica, 

indicada para se ter uma boa produtividade é de 290,5 kg ha-1 de N para o cultivo do 

repolho na primavera, na região de Cassilândia-MS. 
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Nitrogen manuring in covering of the cabbage production in Cassilândia’s 

conditions. 

ABSTRATCT: The aim of this paper is to evaluate the results of the cabbage culture, 

considering its production and growth obtained with the application of nitrogen in covering, 

which was done in different doses, for that, were considered the climate conditions in 

Cassilândia-MS, as well the spring season. The experiment was done by outlined blocks, 

by chance, with five treatments (doses of N: 0,100; 200; 300 and 400 kg ha-1) and four 

repetitions. The nitrogen was applied partially, being 33,3% of the respective dose applied 

twenty days after the transplant (DAT), 33,3% applied forty days later and 33,3%  sixty 

days after the transplant (DAT). The head’s diameters, commercial fresh mass, total fresh 

mass, as well the total production of heads were evaluated. The nitrogenated manuring in 

covering for the cabbages provided an increase in the head’s diameter, commercial fresh 



mass, total fresh mass and productivity, considering that the maxim nitrogen dose suitable 

economicaly to have a good productivity is 290,5 kg ha-1 for the cabbage cultivation in 

spring, considering the climate conditions in Cassilândia-MS. 
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INTRODUÇÃO 

Para a obtenção de repolho de boa qualidade e alto valor nutritivo, há necessita de 

uma fertilização adequada à cultura. O N tende a ser o nutriente de maior influência na 

produtividade e qualidade desta cultura, sendo o segundo nutriente mais absorvido pela 

cultura, pois além de estimular o crescimento foliar, é componente de aminoácidos e 

proteínas, (FILGUEIRA, 2000; AQUINO et al., 2005).  

As doses de N recomendadas na literatura, para a cultura do repolho, geralmente 

variam de 120 a 160 kg ha-1 (Bora et al., 1992; Filgueira, 2000). No entanto, estas 

parecem aquém das exigências da cultura, principalmente com o uso de cultivares mais 

responsivas e produtivas e da tendência crescente de se aumentar o número de plantas/ 

área, fatores esses que podem interferir na produtividade na qualidade  (Pacheco, 1996). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a resposta da cultura do repolho a 

diferentes doses de nitrogênio sobre as características produtivas e de crescimento do 

repolho “Chato de Quintal” em cultivo de primavera, sob as condições de Cassilândia-MS. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido em condições de campo, em área experimental da 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, Unidade Universitária de 

Cassilândia. No período de outubro de 2005 a janeiro de 2006 utilizando a variedade 

“Chato de Quintal”. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, sendo testadas 

cinco doses de nitrogênio (doses de N: 0,100, 200, 300 e  400  kg ha-1), com quatro 

repetições. O nitrogênio foi aplicado parceladamente, sendo 33,3% da respectiva dose 

aplicada aos 20 dias após o transplante (DAT), 33,3% aos 40 e 33,3% aos 60 dias após o 

transplante (DAT). 

Cada parcela foi constituída de 1 linha contendo de 10 plantas, onde foi 

denominada parcela experimental, espaçadas em 0,5 x 1,0m, sendo considerada como 

parcela útil 8 plantas. A área experimental tem a totalidade de 73,5 m2. Aos 28 dias após a 

semeadura as mudas, estavam com 4 a 5 folhas definitivas, foram transplantadas para o 

local definitivo. Três adubações de cobertura com N foram realizadas aos 20, 40 e 60dias 

após o transplante (DAT), e duas com K foram realizadas aos 20, e 35 dias após o 



transplante (DAT). A colheita foi realizada aos 130 dias após o transplante (DAT). Em 

cada parcela foram colhidas oito plantas uniformes da área útil.  

Foram avaliados os diâmetros da cabeça, massa fresca comercial, massa fresca 

total e a produção total de cabeças. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os tratamentos testados apresentaram efeitos significativos pelo teste F (P < 0,05) 

nas variáveis estudadas. Para o diâmetro da cabeça, a análise de variância indicou efeito 

significativo, Na Figura 1, observa-se que houve uma resposta quadrática com a 

aplicação de nitrogênio em cobertura, o diâmetro da cabeça teve um crescimento máximo 

estimado de 17 cm na dose máxima estimada de 316,6 kg ha-1 de nitrogênio. Estes 

resultados estão de acordo com os obtidos por Aquino et al. (2005), que trabalhando, com 

efeito, de espaçamentos e doses de nitrogênio sobre características qualitativas da 

produção do repolho encontraram 18,83 e 13,76 cm para os diâmetros transversal e 

longitudinal, obtido com doses de 288,6 e 215,4 kg ha-1 de N, respectivamente. 

Quanto à massa fresca comercial (cabeça), a análise da variância indicou efeito 

significativo das doses de N em cobertura. Nota-se que a aplicação de nitrogênio em 

cobertura resultou em um efeito quadrático, com o aumento da massa fresca até a dose 

máxima estimada de 284,8 kg ha-1 de nitrogênio, chegando a um peso máximo estimado 

de 1.886 g (Figura 2). 
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FIGURA 1 – Diâmetro da cabeça da planta 
de repolho, em função das doses de 
nitrogênio. Cassilândia-MS, 2006. 

FIGURA 2 – Massa fresca comercial/cabeça da 
planta de repolho, em função das doses de 
nitrogênio. Cassilândia-MS, 2006 

Com relação à massa fresca total, houve um efeito positivo em decorrência da 

aplicação de nitrogênio em cobertura. Na Figura 3, nota-se que houve uma resposta 

quadrática, o que resultou no peso médio total até a dose máxima estimada de 323,5 Kg 

ha-1 de N, sendo que para a massa fresca total, o máximo alcançado foi de 2.670 g, isso 

significa que o nitrogênio é importante para o máximo aumento da massa fresca das 

cabeças resultando em incremento na produtividade. Segundo Zanão Júnior et al. 2005, 



trabalhando com doses de N na produção de couve-da-Malásia, verificou que o teor de N, 

na parte aérea aumentou com o aumento das doses de N, podendo estar relacionado 

com o aumento da matéria seca da parte aérea que, na nutrição de plantas, se denomina 

efeito de diluição. 
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FIGURA 3 – Massa fresca total/cabeça da 
planta de repolho, em função das doses de 
nitrogênio. Cassilândia-MS, 2006 

FIGURA 4 – Produtividade da planta de 
repolho, em função das doses de nitrogênio. 
Cassilândia-MS, 2006. 

Pela Figura 4 verificou-se uma resposta quadrática, chegando até a dose máxima 

estimada de 290,5 kg ha-1 de N, sendo que a produtividade máxima alcançada foi de 6,61 

ton.-1. A adubação nitrogenada em cobertura em repolho proporciona um aumento no 

diâmetro da cabeça, massa fresca não comercial (saia), massa fresca comercial, massa 

fresca total e produtividade. Sendo que a dose de N de máxima eficiência econômica, 

indicada para se ter uma boa produtividade é de 290,5 kg ha-1 de N para o cultivo do 

repolho na primavera, na região de Cassilândia-MS. 
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