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1. RESUMO 

O experimento foi instalado dentro do campo de experimentação da Fazenda 

Escola da Faculdade Anhanguera de Rondonópolis, nas coordenadas 

16°26’13,7’’S 54°33’46,5’’W, município de Rondonópolis, com altitude de 315 

metros. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de 

adubações foliares na cultura de soja, aplicados em dois diferentes estádios de 

desenvolvimento sob alta pressão de pragas; onde dois deles foram produtos 

comerciais (Starter Manganês® e Quimifol Fronteira®) e dois biofertilizantes 

(biofertilizante com minerais e biofertilizante com cinzas). No campo, o 

experimento foi constituído de 5 tratamentos e 4 repetições, disposto em 

delineamento inteiramente casualizado (DIC). O espaço de pesquisa foi 

dividido em 20 parcelas amostrais com três metros de largura e cinco metros 

de comprimento. Foram analisadas as variáveis: altura de plantas, números de 

nós, altura da inserção da primeira vargem, quantidade de vagens e peso de 

1000 grãos. Sob condição de alta pressão de pragas não foi expressivo o 

desenvolvimento e produção de plantas de soja atribuído ao efeito dos adubos 

foliares e químicos. 

Palavras chave: adução foliar, Glycine max L, biofertilizantes.  

 

2. INTRODUÇÂO 

A soja abastece uma enorme quantidade de demanda, seja na indústria 

alimentícia; no mercado automobilístico e na indústria de cosméticos. Além de 

se sobressair entre as grandes commodities que move o mercado agrícola em 

todo o planeta. 

Atualmente o estado de Mato Grosso se destaca como um dos maiores 

produtores dessa oleaginosa no mundo, a qual é considerada como o ouro do 

Centro Oeste brasileiro. 

Para atender essas demandas a fertilidade do solo, a nutrição e 

adubação são elementos essenciais para a formação de um sistema de 

produção eficiente. A adubação é um cuidado indispensável, já que 

disponibiliza nutrientes ao solo em que o vegetal se encontra com substâncias 

adequadas à cultura, podendo ser realizada via solo e via foliar. A técnica de 

aplicação de nutrientes nas folhas dos vegetais tem a finalidade de 



complementar as necessidades nutricionais das mesmas (REZENDE et al, 

2005). 

Dessa forma, o presente trabalho apresenta a importância de avaliar a 

eficiência de adubações foliares na cultura de soja, aplicados em dois 

diferentes estádios de desenvolvimento sob alta pressão de pragas. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Avaliar a eficiência de quatro diferentes tipos de adubos foliares 

aplicados na cultura de soja em dois estádios fenológicos sob alta pressão de 

pragas 

Objetivos específicos: 

Analisar a eficiência na soja com relação ao efeito de fertilizantes 

foliares; 

Mensurar o efeito individual de adubação foliar química e orgânica; 

Comparar o efeito de quatro tipos de adubos foliares aplicados nos 

estádios fenológicos R1 e R2. 

 

4. METODOLOGIA 

O experimento foi instalado dentro do campo de experimentação da 

Fazenda Escola da Faculdade Anhanguera de Rondonópolis, nas coordenadas 

16°26’13,7’’S 54°33’46,5’’W, município de Rondonópolis, com altitude de 315 

metros. 

Foram avaliados quatro tipos de adubos foliares com o propósito de 

analisar o desempenho da cultura de soja, onde dois deles foram produtos 

comerciais (Starter Manganês® e Quimifol Fronteira®) e dois biofertilizantes 

(biofertilizante com minerais e biofertilizante com cinzas). 

No campo, o experimento foi constituído de 5 tratamentos e 4 

repetições, disposto em delineamento inteiramente casualizado (DIC) em 

Latossolo Vermelho eutroférrico em área total de 625 m2. O espaço de 

pesquisa foi dividido em 20 parcelas amostrais com três metros de largura e 

cinco metros de comprimento.  Cada parcela amostral é constituída por 6 linhas 

de plantio, espaçada em 0,45 metros. A primeira linha externa de ambos os 

lados e 1 m nas extremidades foram designadas como bordaduras. 



A cultivar utilizada foi soja TMG 2187 IPRO que possui as características 

agronômicas: crescimento determinado, maturação relativa 8.7, ciclo de 127 a 

130 dias, flor branca, pubescência cinza, hilo marrom clara, folha estreita, 

resistente ao acamamento e cisto (FUNDAÇÃO-MT, 2013). 

Os dados foram submetidos a analise de variância utilizando o software 

estatístico WINSTAT (CANTERI et al., 2001) e as médias foram comparadas 

pelo teste de Tukey a 5 % de significância.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A produção do biofertilizante com minerais e do biofertilizante com 

cinzas foi iniciada nos dias 17/12/2015 e 22/12/2015 respectivamente. A 

composição dos biofertilizantes foi a seguinte:  

Biofertilizante com minerais: 

Para a quantidade de 20 litros de biofertilizante utilizaram-se 03 kg de 

esterco bovino, sendo que durante quatro semanas foram adicionados 

nutrientes juntamente com a mistura proteica e 20 gramas de probiótico. A 

mistura proteica é composta por 100 ml de leite; 10 ml de melado (rapadura 

dissolvida em água); 20 g de calcário; 20 g de farinha de osso e 10 g de fígado 

bovino moído. Na 1ª semana foram adicionados: 30 g de sulfato de manganês 

juntamente com a mistura proteica; 2ª semana: 100 g de sulfato de magnésio e 

mistura proteica; 350 g de bórax e mistura proteica; 3ª semana: 20 g de sulfato 

de cobre e mistura proteica; 4ª semana: 05 g de sulfato de cobalto e mistura 

proteica. 

Biofertilizante com cinzas: 

Para 20 litros de composto foliar foi adicionado 3 kg de esterco bovino, 1 

kg de folhas de vegetais; 400 ml de água morna com 5 g de açúcar e 10 g de 

fermento biológico. Durante um mês foram colocados 40 gramas de cinzas a 

cada 5 dias. 

Os dois biofertilizantes foram mexidos diariamente durante o processo 

de fabricação para promover fermentação aeróbia. Tal prática é fundamental 

para que não ocorra a fermentação anaeróbica. Se isto acontecer o 

biofertilizante ficará com mau cheiro e precisa ser eliminado (EMBRAPA, 

2009). Ao finalizar a etapa de produção, os biofertilizantes foram coados, 



diluídos e pulverizados. O biofertilizante com minerais foi aplicado aos 12 dias 

depois de fabricado e o biofertilizante com cinzas, 7 dias após a fabricação. 

O local do projeto foi caracterizado como área de Latossolo vermelho 

eutroférrico, com fósforo classificado como baixo e potássio muito bom; de 

textura média com declividade média de 3%, gerando o escoamento superficial 

de água. Este solo é caracterizado como: homogêneo de característica ao 

longo do perfil; bem drenados; alta fertilidade; presença significativa de óxido 

de ferro com alto potencial agrícola (IBGE, 2007). 

Antes do plantio foi realizada uma gradagem e uma subsolagem em toda 

área experimental. A adubação foi distribuído na linha de plantio 5 cm abaixo e 

ao lado da semente sendo recoberta com uma pequena porção de solo com 

formulação NPK 04-20-20 na proporção de 240 kg ha-1. A semeadura ocorreu 

na segunda quinzena de dezembro de 2015, fora do período ideal para o 

plantio, devido à baixa precipitação pluviométrica (CLIMA TEMPO, 2015) e feita 

de forma mecanizada. Utilizou-se 14 plantas por metro linear, sendo as 

sementes utilizadas tratadas com fungicida: Vitavaxthiram® 200 SC, 

correspondente à 100 ml para 250 kg de sementes. 

O controle de plantas daninhas, pragas e doenças foram realizados 

manualmente, utilizando bomba costal para aplicação de herbicida, fungicida e 

inseticida. Durante o desenvolvimento do projeto, não houve presença 

significativa de ervas daninhas e doenças nas plantas. Porém, mesmo 

adotando medidas eficientes de manejo, ocorreu ataque de pragas como 

lagarta (Spodoptera eridania) e percevejo marrom (Euschistus heros), visto que 

no entorno da área da pesquisa não houve controle eficaz contra pragas. 

Dentre os insetos destaca-se o ataque severo da lagarta, na área foliar e nas 

vagens prejudicando o enchimento de grãos e, consequentemente, a 

produtividade.  Pragas são conhecidas por causar danos econômicos à lavoura 

interferindo na qualidade do produto final (FUNDAÇÃO-MT, 2013). 

 A primeira pulverização dos quatro tipos de adubo foliar ocorreu no dia 

29/01/2016, onde a cultura se encontrava do estádio fenológico R1, quando os 

grãos são perceptíveis ao tato a 10% de granação (EMBRAPA, 2007). No dia 

04/02/2016 realizou-se a segunda e ultima aplicação, sendo que neste período 

a soja se encontrava na fase R2, momento em que a maioria das vagens está 

de 11 a 25% de granação (EMBRAPA, 2007). Rezende, et al (2005) afirmam 



que a aplicação via foliar, como adubação suplementar, no estádio reprodutivo, 

junto com adubação do solo, possibilitaria ao produtor um aumento no 

rendimento de grãos. Cada parcela amostral, com exceção da testemunha, 

recebeu 700 ml de calda e a dosagem de adubo foliar variou de 3,5 ml para os 

adubos comercializados (Starter Manganês® e Quimifol Fronteira®) e 7 ml para 

os biofertilizantes. A aplicação dos fertilizantes foi realizada através de uma 

bomba costal de CO2. 

A colheita ocorreu de forma manual. De cada parcela amostral foram 

colhidas dez plantas com intuito de avaliar: altura de planta; altura da inserção 

da primeira vagem, número de vagens e quantidades de nós. Os dados das 

duas primeiras variáveis foram obtidos por meio de fita métrica enquanto o 

número de vagens e quantidade de nós foi calculado visualmente. As duas 

linhas centrais de plantio, de cada parcela, foram coletadas, trilhadas em 

trilhadeira e pesadas em balança de precisão para avaliar o peso de 1000 

grãos da soja. 

 

6. RESULTADOS 

Analisando a tabela 1 observa-se que em todos os parâmetros avaliados 

não houve diferença estatística. 

Porém, avaliando altura de plantas, observa- se que em todos os 

tratamentos as plantas variaram de 19,7 a 23,5 cm, enquanto o tamanho ideal 

seria em torno de 55,5 cm (dados em andamento, obtidos pelo experimento 

realizado na área vizinha dentro da Fazenda- Escola). Plantas com altura 

abaixo da media afeta diretamente o rendimento de grãos. Possivelmente, este 

problema esta relacionado ao local de instalação do experimento, pois a área 

contemplada apresentava declividade em torno de 3% com escoamento 

superficial de água. Segundo Porto et al (1999), quanto maior o teor de 

declividade de um terreno, maior será a velocidade de escoamento que 

implicara o grau de erosão dessa superfície.  

De acordo com Bertoni e Lombardi Neto (1999) a perda superficial do 

solo e consequentemente a perda de nutrientes considerados essenciais para 

os vegetais, efeitos característico de erosão, causam redução na qualidade da 

cultura. 



Observando número de nós e altura de inserção da primeira vagem 

também, avalia-se plantas com poucos nós, com aproximadamente metade 

dos nós de uma planta ideal. Em experimento na Fazenda-Escola, sob 

condição de controle efetivo de pragas, observou-se 19 nós planta-1 na mesma 

cultivar e inserção da primeira vagem com 10,75 cm. Pode-se atribuir ainda ao 

efeito de solo local, onde houve restrições ao crescimento pleno e florada em 

altura ideal. 

Tabela 1. Altura de plantas (cm), número de nós no caule, altura de inserção da 
primeira vagem (cm), número de vagens por planta e peso de mil grãos (g) de Soja 
TMG 2187 IPRO tratadas com diferentes adubos foliares químicos e orgânicos. 

Tratamentos Altura 
plantas 
(cm) 

Número de 
nós 

Inserção 1ª 
vagem (cm) 

Número 
vagens 
planta-1 

Peso de mil 
grãos (g) 

T1. Sem 
aplicação 

19,7 a 8,5 a 7,5 a 19,7 a 62,0 a 

T2. Starter 
manganês® 
 

22,5 a 8,7 a 7,2 a 27,7 a 61,1 a 

T3. Quimifol 
Fronteira® 
 

22,5 a 9,0 a 8,2 a 22,5 a 63,1 a 

T4. Biofert. + 
cinzas 

22,0 a 9,2 a 8,0 a 27,0 a 59,9 a 

T5. Biofert. + 
minerais 

23,5 a 8,7 a 8,2 a 23,7 a 57,0 a 

CV (%) 10,83 8,46 15,16 34,03 4,94 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey 
em nível de probabilidade de 5%. 
 

Avaliando o peso de mil grãos, considerando peso ideal de 170g, 

observa-se que foram valores muito abaixo do ideal, apresentado sementes 

pouco desenvolvidas (menores). Barbosa (2009) relata que sementes 

pequenas, fora do tamanho padrão, apresentam complicações na qualidade de 

germinação, vigor e velocidade de crescimento quando comparadas as 

sementes maiores. 

A primeira razão da diminuição do peso de mil grãos no experimento 

pode-se atribuir ao intenso ataque de lagarta (Spodoptera eridania) causando 

desfolha e danificando as vagens a partir do estádio em R2, momento em que 

se expressa o início do enchimento de grãos. Como consequência, 

encontraram-se vagens pouco granadas e leves.  Em caso de alta infestação, 

esta lagarta pode causar elevados níveis de desfolha e/ou danos às vagens, 

para garantir sua alimentação (FUNDAÇÃO-MT, 2013). Ainda na sequência 



houve ataque de percevejo (Euschistus heros) nas hastes e vagens. Esses 

sugadores quando atacam vagens no momento de granação, prejudicam o 

desenvolvimento dos grãos, afetando seu valor comercial, devido à redução do 

teor de óleo (FUNDAÇÃO-MT, 2013). 

Mesmo realizando duas aplicações, a adubação foliar não demonstrou 

os efeitos estimados pelos biofermentados com substâncias denominadas de 

biofatores (coenzimas), relacionadas aos promotores de crescimento e de 

floração (PINHEIRO E BARRETO, 1996). Assim, nas condições avaliadas, a 

aplicação de adubos foliares, seja química ou orgânica, não expressam efeito 

em cultura com alto nível de danos por pragas. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em condições não ideais de solo e sob alta pressão de pragas, o uso de 

adubação foliar não reflete efeito em plantas de soja, independente da 

aplicação em estádios fenológicos. 

Não houve diferenças estatísticas nos resultados gerais comparando 

adubação foliar química ou orgânica no experimento. 
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