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Resumo

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho 
do Fonolíto como fonte de potássio no manejo da adubação de pomar 
de laranjeiras adultas.  O ensaio foi conduzido a campo em um pomar 
comercial de laranjeira ‘Pera’ sobre limoeiro ‘Cravo’, com 5 anos de idade. 
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em 
esquema fatorial com 3 fatores(3 doses de Fonolito (60 kg K2O.ha-1; 120 
kg K2O.ha-1; 180 kg K2O.ha-1 ); 2 doses de Gesso (sem Gesso e com 1 t.ha-

1); 2 doses de Calcário (sem Calcário e com 1,5 t.ha-1)), mais 1 tratamento 
adicional com adubação convencional do produtor (120 kg K2O.ha-1 via 20-
00-20), totalizando 13 tratamentos, com 4 repetições e 5 plantas por parcela. 
A aplicação dos tratamentos foi realizada no dia 02/02/2012 com aplicação 
tratorizada superficialmente no solo sob a copa das plantas, utilizando uma 
distribuidora de sólidos Vicon, sem incorporação. Avaliou-se amostras de 
solos feitas em 5 extratos de profundidade (0-5, 5-10, 10-15, 15-20 e 20-
40 cm) retiradas na prévia, 27, 78 e 118 dias após a aplicação e no final da 
safra avaliou-se a produção de frutos pelas plantas, porém, neste ano foi 
realizada a colheita dos frutos que já estavam nas plantas no momento da 
aplicação do Fonolito. Concluiu-se que o Fonolito se mostrou eficiente 
tanto quanto a adubação convencional para elevar os teores de potássio no 
solo e na folha. Também contribuiu significativamente para o aumento da 
produtividade do pomar.
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Introdução

Os citros são, em geral, muito exigentes em K. A deficiência é mais 
facilmente percebida nos frutos, que se tornam pequenos, com casca fina e 
lisa e têm maturação precoce (QUAGGIO, 1991). 

O Brasil é muito dependente da exportação de Potássio para suprir 
sua necessidade na agricultura. Até 2008 somente 7% da demanda nacional 
foi produzida no nosso território (ALVES, 2012).

Novas fontes para adubação potássica são fundamentais para a 
redução da dependência das importações. Nesse contexto o Fonolito, que 
vem a ser um silicato natural proveniente de rocha vulcânica do Planalto de 
Poços de Caldas, tem potencial como fonte alternativa de potássio. 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho 
do Fonolíto como fonte de potássio no manejo da adubação de pomar de 
laranjeiras adultas.

Materiais e métodos

O ensaio foi conduzido a campo em um pomar comercial de laranjeira 
‘Pera’ sobre limoeiro ‘Cravo’, com 5 anos de idade, no município de 
Taquaral, Estado de São Paulo.

O solo em que a lavoura está implantada é um latossolo vermelho-
amarelo distrófico de textura média.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, 
em esquema fatorial com 3 fatores (3 doses de Fonolito, 2 doses de Gesso, 2 
doses de Calcário), mais 1 tratamento adicional com adubação convencional 
do produtor (120 kg K2O.ha-1 via 20-00-20), totalizando 13 tratamentos, com 
4 repetições e 5 plantas por parcela. 

As três doses de Fonolito foram: 60 kg K2O.ha-1; 120 kg K2O.ha-1; 
180 kg K2O.ha-1. As duas doses de Calcário foram: sem Calcário e com 1,5 
t.ha-1. As duas doses de Gesso foram: sem Gesso e com 1 t.ha-1. Todos os 
tratamentos receberam 120 kg N.ha-1, por meio do nitrato de amônio e não 
foi aplicado Fósforo nesta safra. 

A aplicação dos tratamentos foi realizada no dia 02/02/2012 com 
aplicação tratorizada superficialmente no solo sob a copa das plantas da 
parcela, utilizando uma distribuidora de sólidos Vicon, sem que houvesse 
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qualquer tipo de incorporação. Para avaliação e comparação dos resultados 
foram feitas amostragens de solo em 5 extratos de profundidade (0-5, 5-10, 
10-15, 15-20 e 20-40 cm). Essas amostragens ocorreram aos 27, 78 e 118 
dias após a aplicação. Além da primeira que foi prévia à aplicação.

Ao final da safra avaliou-se também a produção de frutos pelas plantas, 
porém, neste ano foi realizada a colheita dos frutos que já estavam nas 
plantas no momento da aplicação do Fonolito. Os dados foram analisados 
com análise de variância F e as médias comparadas pelo teste t (LSD) a 5% 
de probabilidade de erro.

Resultados

Análises de solo

Nas análises de solo consideraram-se as datas das coletas e as 
profundidades de coleta como também sendo fatores de variação e foram 
considerados separadamente na análise estatística.

Na análise de variância já se pode notar que somente as doses de 
Potássio, a profundidade de coleta da amostra e os dias após a aplicação 
(DAA) tiveram efeito significativo sobre os teores de K (Tabela 1).

Tabela 1. Análise de variância com Teste F para os teores de Potássio no 
solo.

FV GL SQ   QM      F  
POTÁSSIO 3 590,1337 196,7112 3,455 *
GESSO 1 84,24563 84,24563 1,480 ns
CALCÁRIO 1 50,20075 50,20075 0,882 ns
PROFUNDIDA 4 357,1842 89,29605 1,568 **
DAA 2 544,6673 272,3336 4,783 **
erro 573 32627,07 56,94078
CV  (%) = 30,82     

Houve uma correlação direta entre a dose aplicada de Fonolito com os 
teores medidos no solo. Sendo que as doses de 100 e 150% não diferiram da 
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adubação convencional, mostrando que é uma fonte de potássio em potencial 
para uso em Laranjeiras (Tabela 2).

Tabela 2. Comparação de média do teor de Potássio no solo em função 
da dose do Potássio aplicado.
Fontes  K no solo (mg/dm3)
Convencional 4,24 ab
Fonolito 50% 4,16   b
Fonolito 100% 4,52 a
Fonolito 150% 4,71 a

Em relação à profundidade há também linearidade em redução do teor 
de potássio no solo com o aumento da profundidade (Tabela 3).

A interação entre as doses de potássio e a profundidade não foi 
significativa, mostrando que o potássio do Fonolito  apresenta a mesma 
mobilidade que o da adubação convencional (Tabela 4).

Tabela 3. Comparação de média do teor de Potássio no solo em função 
da profundidade de coleta da amostra.
Profundidade de coleta K no solo (mg/dm3)
  0-5 cm 5.68 a a
 5-10 cm 5.14 a a
 10-15 cm 4.41 ab ab
 15-20 cm 3.84 ab ab
 20-40 cm 3.14  b   b

Tabela 4. Desdobramento da interação entre doses e profundidade.
Profundidade de coleta (cm)

Tratamentos 5 10 15 20 40
Convencional 5,53 5,08 4,38 3,45 2,80
Fonolito 50% 5,43 4,96 3,85 3,62 2,96
Fonolito 100% 5,87 5,30 4,28 3,86 3,29
Fonolito 150% 5,78 5,19 5,11 4,18 3,29
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Com o passar dos dias após a aplicação, sofrendo as intempéries como 
as fortes chuvas de verão e a própria extração das plantas de laranjeira, 
nota-se que o teor de potássio no solo atingiu seu máximo aos 78 dias após 
a aplicação e a partir daí iniciou o período de redução (Tabelas 5 e 6).

Tabela 5. Comparação de média do teor de Potássio no solo em função 
dos dias após a aplicação (DAA).

DIAS APÓS A APLICAÇÃO TEOR

0 3,88*
27 3,76  b
78 5,03 a
118 4,58 ab

Tabela 6. Desdobramento da Interação Tratamentos e dias após a aplicação.
Dias após a aplicação

Tratamento 27 78 118
Convencional 3,88 5,08 4,14
Fonolito 50% 3,62 4,57 4,29
Fonolito 100% 4,31 4,68 4,56
Fonolito 150% 3,31 5,81 5,00

Colheita de frutos

|Mesmo a aplicação sendo feita quando os frutos já estavam em 
desenvolvimento, houve diferença significativa para a produtividade das 
plantas (Tabela 7). Isso pode ser explicado pelo fato de o potássio ser grande 
fator para aumento do tamanho dos frutos das plantas.
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Tabela 7. Análise de variância com Teste F para os teores de Potássio na 
folha.

FV GL SQ QM F  
POTÁSSIO 3 512.5982 170.8661 2.061 *
CALCÁRIO 1 290.6277 290.6277 3.506 *
GESSO 1 2.679602 2.679602 0.032 ns
erro 6 3812.989 82.89106
CV (%)  20,95    

Houve diferença significativa entre o tratamento de Fonolito (100% 
do K2O recomendado) com a adubação padrão (Tabela 8).

Tabela 8. Comparação de média dos tratamentos para produção de frutos 
(kg/planta).

-----------------------------------------------------------------------
TRATAMENTO  kg/planta   kg/hectare  
caixas/hectare

-----------------------------------------------------------------------
Convencional    37.675000  b   31.383,28  769,2
Fonolito 50%    41.400000 ab   34.486,20  845,3
Fonolito 150%   42.656250 ab   35.532,66  870,9
Fonolito 100%   47.793750 a  39.812,19  975,8

Conclusões

O Fonolito se mostrou eficiente tanto quanto a adubação convencional 
para elevar os teores de potássio no solo e na folha.
Também contribuiu significativamente para o aumento da produtividade 
do pomar.
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