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Resumo --- -----~ ----- - --

O potássio (K) e o nitrogênio (N) estão diretamente relacionados com o crescimento,
produção e qualidade dos frutos da bananeira. O potássio é o macronutriente extraído em
maiores quantidades pela planta, por causa da ação direta nas trocas metabólicas, no
transporte da seiva elaborada, na retenção de água e nas qualidades organolépticas do
fruto. O nitrogênio é importante no início do desenvolvimento da planta até a emissão dê
inflorescência; além disso, influencia não somente o número de frutos e de pencas por
cacho, como também o desenvolvimento radicular quando associado ao potássio. A
aplicação de adubos nitrogenados via fertirrigação, pode causar efeitos desejáveis e
indesejáveis nos atributos químicos do solo. Buscou-se, com este trabalho, cara'cterizar os
atributos químicos do solo sob cultivo de bananeira cv D' Angola em função da aplicação de
nitrogênio via fertirrigação durante o primeiro ciclos de produção. O experimento seguiu o
espaçamento de 2,5 m x 2,0 m, com dez plantas por parcelas sendo seis tomadas como
úteis. O delineamento em blocos casualizados com três repetições em esquema fatorial 5x3,
onde os tratamentos consistiram no uso de cinco doses de nitrogênio (135; 180; 225; 270 e
315 kg.ha-1 ano de N), na forma de uréia sob três lâminas de irrigação 50, 75 e 100 % da
evapotranspiração de referencia (ETo), determinada através da coleta diária dos dados da
estação meteorológica automática situada próxima a área experimental. O sistema de
irrigação utilizado foi o gotejamento, com três emissores de 4 L.h-1 por planta. dispostos em
1m linear. Foram retiradas amostras 0-30 cm de profundidade e a uma distância de 20 cm
da base do pseudocaule, com o auxílio de um trado holandês. A aplicação da uréia, via
água de irrigação, durante o primeiro ciclo da cultivar D' Angola, não apresentou influência
nos valores de acidez ativa (pH em água), P, K, Ca, Mg e matéria orgânica (MO). Para as
lâminas não houve diferen as si nificativa no H devido às rea ões de hidrólise da uréia no
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solo, que produzem H+ e contribuem para decrescer o pH e os teores de Ca2+ e de Mg2+.
Conclui-se com este trabalho que os atributos químicos do solo não foram influenciados

elas doses e lâminas de irri a ão no rimeiro ciclo da bananeira cv D'An ala.
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