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NtVEIS DE F6sFORO E POTÁSSIO PARA A CULTURA DA CEBOLA EM SOLO
ALUVIAL E OXISOL DO SUB-~DIO SAO FRANCISCOll
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ABSTRACT

Levels of phosphorus and potassium for onlon ln alluvial and

oxisol soils of the Sub-Médio são Francisco.

Three experiments of levels of phosphorus and potassium with

onion (Allium cepa, L.) were developed in alluvial and oxisol

soils in the Sub-Médio são Francisco. The results showed no

influence of potassium fertilizer on the crop productivity and

the phosphorus influence depended on the soil phosphorus

contento

Index terms: Allium cepa; fertilization. Níveis de fósforo e potássio
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INTRODUÇAO

A cebola (Alli~ cepa, L.) tem sido uma das culturas mais inten

sivamente cultivada no Sub·-Médio São Francisco, mas por outro

lado, são poucas as informações disponíveis na r-e gi áo , para a

recomendação das adubações, principalmente no que se refere a

fósforo e potássio. Santos et al (1974) e Wanderley et al

(1969) desenvolvendo trabalhos de níveis de nitrog~nio em solos

aluviais, encontraram que 60 kg/ha de N foi suficiente para se

obter a produção mâxima de cebola. Os órgãos de extensão rural,

costumavam recomendar para os agr±cultores a fórmula

de NPl<:.
Em outras regiões do país, trabalhos realizados por Masca &

Villela (1973) e Araújo & Costa (1973), demonstraram que a cebo

la respondeu linearmente a níveis bastantes elevados de fósfo

ro, como 320 e 240 kg/ha de P20S' não apresentando contudo, ne-

nhuma resposta aos nívéà.:sde potássio. Por outro lado, Haag et

aI (1970) e Zinck (1962) relataram que o potássio ~ o nutriente

absorvido em maior quantidade do solo pela cebola.

Considerando-se esses fatos, o presente trabalho foi desenvol

vido com o objetivo de obter informações para recomendação das

adubações fosfatadas e potássicas para a cultura da cebola no

Sub-M~dio são Francisco
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MATERIAIS E MtTODOS

Foram instalados três experimentos, um no ano de 1975 em oxi

sol e dois no ano de 1976, sendo um deles em aluvial e o ou-

tro em oxisol. Algumas '.~aracterísticas químicas destes ~''';$olos

est~o apresentadas na Tajela 1. ° f6sforo e pot~ssio foram ex-

traídos pelo método de Mehlich.

No experimento de 1975, usou-se três níveis de f6sforo O, L~O

e 80 kg/ha de P20S e três níveis de pot~ssio, O, 30 e 60 kg/ha

de K20,em arranjo fatorial. Nos experimentos de 1976, os

veis foram O, 40, 80 e 120 kg/ha de P20S e, O e 60 kg/ha de

..nl-

K~O, também em arranjo fatorial, Em todos os experimentos, o
L

delineamento experimental foi de blocos ao acaso com quatro re

petições. A parcela tinha as dimensões de 5 m x 2,4 m, conten-

do quatro leirões de 5 m de comprimento, e a ~rea útil era re-

presentada pelos dois leirões centrai3, ou seja, S m~x 1,2 m.

A variedade utilizac2 foi a j~narela Chata das Can~rias que

foi transplantada quando as mudas -tinham aproximadamente a ida

de de um mes, num espaçamento de 10 cm x 10 cm de modo a for-

mar três fileiras em cima de cada leir~o. Durante todo o perí~

do dos experimentos, o solo foi mantido adequadamente umido a-

través de irrigação por infiltração.

Todos os tl'"'atamentosreceberam uma adubação de 6 O kg/ha de N

sob a forma de sulfato de amônio. As fontes de fertilizantes

para o fósfo~o foi o superfosfato simples e para o pot~ssio, o
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cloreto de pot~ssio. Todo o f6sforo e pot~ssio e 1/3 do nitro-

g~nio foram aplicados na ~poca do transplantio em cima dos lei-

rões e em seguida, incorporados por enxada manual. O restante

do nitrogênio foi aplicado em cobertura 30 dias ap6s a primeira

adubação.

O controle das ervas daninhas foi feito com uma aplicação de

Ronstar (3 Ilha) por ocasião do transplantio e posteriormente,

quando necess~rio, por capina manual. Foram feitos tratos fi-

tossanit~rios preventivos por aplicações alternadas das mistu-

ras Dithane (0,2%) + Benlate (0,07%) + Nuvacron 400 (0,06%) nu-

ma semana e Dithane (0,2%) + Folidol 60 (0,1%) na outra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 2 encontram-se os dados de produção dos experimentos

realizados.

Em nenhum dos experimentos houve resposta de cebola à aduba-

ção potássica) corroborando desta forma, com os resultados en-

contrados por Masca & Villela (1973) e Ara~jo & Costa (1973), e

demonstrando que, embora a cebola seja muito exigente em pot~~

sio, o teor deste elemento no solo foi suficiente para atender

às exig~ncias da planta, A influência da adubação fosfatada na

produção da cultura, dependeu do teor do elemento no solo (Tabe

Ias 1 e 2), No experimento instalado no solo que tinha 10,5
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ppm de P, houve resposta linear aos níveis estudados, enquanto

que nos outros experimentos onde os teores de fósforo no solo

eram de 20,3 e 30,2 ppm, não houve nenhuma resposta. Isto faz

crer que o nível crítico de fósforo no solo deverá situar-se en

tre 10,5 ppm e 20,3 ppm.

Por estas informações obtidas e considerando-se que os níveis

de potássio no solo desta região são geralmente de médio a alto

«(YUZ & Silva, 1977), di.ficilmente a cultura da.cebola respond~

ra a adubação potássica. Em relação ao fósforo, a análise peri.~

dica de solo poderá servir de bom guia para recomendação dos ní
veis de adubação.
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RESUMO

Em solos aluvial e oxisol do Sub-Hédio são Francisco foram de-

senvolvidos três experimentos de níveis de fósforo e potássio

com a cultura da cebola (Allium cepa, L.). Os resultados obti-

dos mostraram que não houve nenhuma influência da adubação po-

tássica na produtividade da cebola e que a influência da aduba

ção fosfatada ficou condicionada ao teor de fósforo no solo.

Termos para indexação: Allium cepa; adubação.
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Tabela 1. Algumas características químicas dos solos estudados

Expe r-i.merrt os pH
(1:1)

Eq,mg/lOOg (p'-,m)

/'1.1 +++ Ca++ ++Mg +Na K P
----------------------------------------------------------------------

Oxisol-1975 6,3 o ) 07 1,44 o ,65 O) O [+ 74 10,5

Oxiscl-1976 7,2 0,05 2,20 'J ') 6 ° 0,06 187 2n,3

Aluvial-1976 G ,O 0,05 3~20 0,90 0,07 179 30,2

-...J
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Tabela 2. Média dnS produções de bulbos (t/ha) para os níveis
de P e K e os valores do teste F e dos coeficientes de variaçâo
para os tr~s experimentos realizados.

Experimentos
Tratamentos

Oxisol-1975 Oxisol--1976 Aluvial-1976

Po 23,20 1+3,56 l..j2~88

Pl 29 ,52 45,72 49,68

P2 38,11 44,91 48,32

P3 41,80 50,05

KO 30,66 40,56 48,48

Kl 27,85 47,43 46,98

K2 32,13

F par-a pl 25 ,.5O~'n': O 04n.s. 3 28nos,, ,
F P 1I O 16n,s. O 1~n.s. 1 O3n.s epara , , b ,
F para pi 1 1 OJOOln,s. 1 02n.s.,
F para Ki 0,2411•S. 1,lSn,s. O 36n.s,,
F para K'! 1 88n.s.,
F P K O 6rn.s. O 26n.s. O 57n.s.para x _, J , ,

C.V.(%) 24~2 41,O 14,7

** - Significativo ao nível de 1% de probabilidade

n.s. - N~o significativo ao nível de 5% de probabilidade.
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