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A banana e a fruta mais consumida no Brasil, constituindo

parte importante da renda dos

pequenos produtores e da alimentac;ao das camadas mais carentes da populac;ao (Almeida et al.
2000).
Solos de baixa fertilidade e a nao manutenc;ao dos niveis adequados de nutrientes durante

0

cicio da planta sac fatores responsaveis pel a baixa qualidade e produtividade de frutos (Melo et al.
2001).
A bananeira
abundante,

e uma planta bastante exigente em nutrientes,

nao s6 porque as quantidades

necessitando

dos elementos exportados

de fertilizac;ao

pelos frutos sac elevadas,

como tambem os solos da maioria das regioes produtoras sac normalmente

de baixa fertilidade

(Borges & Caldas, 1988).
Nas regioes

produtoras

de banana no Brasil as doses de nitrogemio, f6sforo e potassic

usadas em plantios comerciais, geralmente, variam de 90 a 300 kg de N.ha-1.ano-1; de

°

de P20s.ha-1.ano-1

dos teores

e de

°

a 625 kg de K20.ha-1.ano-1,

respectivamente,

dependendo

a 150 kg

dos nutrientes no solo (Borges & Oliveira, 2000).
As necessidades de adubac;ao dessa cultura sac dependentes das condic;Oes de solo e clima
e das exigemcias nutricionais diferenciadas

que demonstram

as variedades.

Portanto, para definir

as doses de maxima eficiemcia tecnica e econOmicas, experimentos de campo sac necessarios nas
condic;oes edafoclimaticas

o potassio

e

0

de cada local.

macronutriente

direta nas trocas metab6licas,
qualidades organolepticas

absorvido em maior quantidade pel a planta, tendo func;ao ac;ao

no transporte

da seiva elaborada,

na retenc;ao de agua e nas

do fruto (Brasil et al. 2000). A assimilac;ao desse nutriente esta ligada

do nitrogenio, havendo uma relac;ao especifica entre eles, que varia de acordo com

0

a

tipo de solo,

clima e cultivar (Moreira, 1987).
Apesar da bananeira ser cultivada a bastante tempo no Piaui, poucas sac as informac;Oes
disponiveis

baseadas em resultados

experimentais

sobre recomendac;oes

de adubac;ao para a

cultura nas condic;oes do Estado.
Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de doses crescentes
nitrogenio, f6sforo e potassio, no desenvolvimento

de

e produc;ao da bananeira cultivar Grande Naine

nas condic;oes de solo e clima do municipio de Teresina, Piaui.

o trabalho

foi realizado na area experimental

da Embrapa Meio-Norte, em Teresina, PI, em

solo classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo

distr6fico. A analise quimica do solo no local

do ensaio revelou os seguintes valores na camada de
mg.kg-1, K

=

55 mg.kg-1; Ca

Utilizou-se

0

=

1,3 cmolc.kg-1; Mg

delineamento

experimental

=

°

a 20 cm: pH em agua

0,6 cmolc.kg-1; CTC

de blocos casualizados

=

=

6,25; P

4,0 cmolc.kg-1; V

=

2,6

= 52 %.

do tipo composto central,

com tres repeti¢es,

utilizando-se a cultivar Grande Naine.

As doses aplicadas de nitrogenio, f6sforo e potassio foram: 0, 100, 200, 300 e 400 kg de
0, 50, 100, 150 e 200 kg de P205.ha-1.cicI0-1 e 0, 150, 300, 450 e 600 kg de
K20.ha-1.cicI0-1,
aplicados nas formas de urE3ia, superfosfato triplo e cloreto de potassio,
N.ha-1.cicI0-1;

respectivamente.
A correyao do solo foi feita antes do plantio na base de 2,0 t.ha-1 de calcario dolomitico (100
% de PRNT). A adubayao fosfatada foi feita na cova, na fundayao, e as aduba¢es

nitrogenada e

potassica foram parceladas, sendo 1/3 na fundac;ao, 1/3 aos tres meses e 1/3 aos seis meses ap6s
o transplantio das mudas. No segundo cicio de produyao a adubayao fosfatada foi distribuida em
semi-circulo

na projeyao da copa, juntamente

com 1/3 do nitrogenio e 1/3 do potassio.

°

restante

do nitrogenio e do potassio foram aplicados em cobertura em duas parcelas iguais aos tres meses
e aos seis meses ap6s a primeira adubay8o.
Cada parcela

experimental

foi constituida

por cinco

fileiras

de plantas

de 10m

de

comprimento, totalizando 25 plantas, espac;adas de 2,00 m x 2,50 m. A area util foi composta pelas
tres fileiras centrais, eliminando-se
Nesse trabalho

as plantas das extremidades, totalizando nove plantas uteis.

foram avaliados

irrigac;ao por microaspersao.

°

os dados obtidos

no segundo

cicio de produy8o,

manejo de irrigayao foi realizado com base na evaporayao

tanque classe A, e a umidade do solo foi monitorada por dois tensiometros

sob
do

instalados a 0,20 m e

0,40 m de profundidade, na area experimental.
Para avaliac;ao do desenvolvimento
ocasiao do surgimento

do cacho, da circunferencia

altura da planta. Coletaram-se
kg.ha-1. Os valores

das plantas foram realizadas medic;oes biometricas
do pseudocaule

a 30 cm do nivel do solo e,

tambem dados de peso de cacho (sem raquis) e transformado

obtidos foram analisados

estaticamente

por

seguindo

0 modelo polinomial

para
que

melhor ajustou-se ao conjunto de dados.

A analise de variancia

dos dados revelou que houve efeito significativo

interayao P x K nas variaveis circunferencia

(P<0,05)

para a

de caule e altura de planta. A analise de regressao

para 0 efeito da interac;ao P x K indicou que 0 modelo quadratico foi 0 que melhor explicou os
resultados obtidos para as variaveis de resposta (equa¢es
nitrogenio nao apresentaram

1 e 2). Os tratamentos

com doses de

efeito significativo em relayao as variaveis estudadas, provavelmente

o nitrogenio presente na materia organica foi suficiente para suprir as exigencias

nutricionais do

elemento, durante essa fase.

Zaltura de planta

=

(R2

=

190,171 + 0,1852814Y

- 0,00248y2

+ 0,766758X

0,90).

+ 0,000252XY

- 0,003609X2
(1)

Zdi~metro do pseudo-caule

=

0,000616X2 (R2

0,86)

= 57,353

+ 0,015782 Y - 3,88776e-005y2

+ 0,095607 X + 0,000186 XY (2)

das plantas foram obtidas com as aplicac;ao de 121 kg de P20s.ha-1 associada a
434 kg de K20.ha-1 e 169 kg de P20s.ha-1 e com 600 kg de K20.ha-1, para as caracteristicas

desenvolvimento

altura de plantas e diametro de pseudocaule, respectivamente

(Figuras 1 (a) e (b)).

Nao foi observado efeito (P>O,05) para a interac;ao N x P

X

K, havendo, entretanto para a

interac;ao P x K. A equac;ao que melhor ajustou-se aos dados de produtividade

de cachos foi_a

quadratica (equac;ao 3). Nesta a produtividade

58.350 kg.ha-1,

agronomica 6tima foi de

obtida com a combinac;ao da dose de 123,83 kg de P20s.ha-1 e 344,76 kg de K20.ha-1 (Figura 2).
Zprodutividadede cachos= 35.657,7 + 65,2623X

- 0,133354y2

+ 184,824X + O,215518XY -1,0463

X2 (R2=O,77)

(3)

Nao foi observado efeito do nitrogemio na produtividade

de cachos, provavelmente

em func;ao

do teor desse elemento na materia organica, proveniente da palhada obtida no primeiro cicio, ter
suprido as necessidades da planta durante

0

segundo cicio. Tais resultados indicam a importancia

do potassio e f6sforo na produc;ao de frutos da bananeira, corroborando

com Brasil et al. (2000) e

Borges & Caldas (1988) que obtiveram boas respostas com a adi9ao de potassio.
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Figura 1. Altura de plantas (em) (a) e diametro do pseudoeaule (b) em functao de niveis de P20S
(kg.ha-1.eielo-1) e K20 (kg.ha-1.eielo-1).

Figura 2. Produtividade de peneas (kg.ha-1) em functao de niveis
de P20s.ha-1.eielo-1

e K20.ha-1.eielo-1

°

desenvolvimento

e a produtividade de cachos da bananeira 'Grande

Naine' foram

influenciados pelas doses de fosforo e potasssio, no segundo cicio. As doses de 121 kg de
P20s.ha-1 associada a 434 kg de K20.ha-1 e 169 kg de P20s.ha-1 e com 600 kg de K20.ha-1,
proporcionam melhoria nas caracteristicas da altura de plantas e diametro de pseudocaule,
respectivamente. A produtividade agronomica otima e obtida com a combina~o

da dose de 123,83

kg de P20s.ha-1 e 344,76 kg de K20.ha-1 .
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