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RESPOSTA DA CULTURA DA SOJA A DOSES DE BORO 

 

Objetivo: Avaliar a eficiência da aplicação de doses crescentes de boro (B) sobre o 

desenvolvimento e a produtividade da cultura da soja, cultivada em um solo de textura 

arenosa. 

Sistema de rotação 

- Culturas antecessoras (safra 2016/2017): milheto/soja/milheto; 

- Safra 2017/2018: Ano de instalação do experimento; 

- Entressafra 2019 - Brachiária Ruziziensis, o qual tem recebido, o cultivo de soja e 

Brachiária em sucessão.  

Adubação padrão: 

Safra 2018/19: 350 kg/ha de superfosfato simples no sulco de plantio; 100 kg/ha de KCl + 

250 kg/ha de K-Mag® com distribuição manual a lanço em superfície no dia da semeadura. 

Tabela 1. Descrição dos tratamentos aplicados ao experimento de doses de boro, para 
a cultura da soja, cultivada em uma condição de textura arenosa. Centro de 
aprendizagem e Difusão, Campo Novo do Parecis – MT. 

Tratamento 
Dose de Boro 

Fonte 
Modo/ 

Época de aplicação kg/ha 

1 0,0 - - 

2 0,5 

Ulexita acidulada 
(10% de B) 
Produbor® 

A lanço/  
Semeadura 

3 1,0 

4 1,5 

5 2,0 

6 2,5 

7 3,0 

8 3,5 

9 4,0 

Nota: 1Aplicação realizada manualmente a lanço em toda a parcela no dia do plantio. 



RESULTADOS 
Cultura da Soja 
Safra 2018/19 

 
Nos ensaios da safra 2018/19, observou-se respostas significativas para o 

aumento do teor de B nas folhas de soja com ajuste a um modelo de equação linear, 

sendo esta diferença de 47,3 mg/kg de B, onde o tratamento controle foi inferior aos 

demais, e a dose de 3,5 kg/ha apresentou o maior teor deste nutriente na folha. 

 

Figura 1. Teor de boro foliar em plantas de soja em função da aplicação de doses de 
boro em um solo de textura arenosa. Centro de Aprendizagem e Difusão, 
Campo Novo do Parecis – MT (safra 2018/2019). 

 
 

Conforme apresentado no Boletim de Pesquisa (2017/2018) pela Fundação Mato 

Grosso, no planejamento das adubações, para os micronutrientes, no caso do boro, é 

importante se preocupar com o nível de toxidade destes nutrientes no solo. A forma de 

aplicação deste micronutriente deve ser realizada preferencialmente via solo e com 

adubações anuais, já que o efeito da adubação residual de boro é muito dependente 

das características dos solos. 
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Tabela 2. Resumo da análise de variância e comparação de médias de peso de mil grãos 
(PMG) e produtividade de grãos de soja (PROD) em função da aplicação de 
doses de boro em um solo de textura arenosa. Centro de aprendizagem e 
Difusão, Campo Novo do Parecis – MT (safra 2018/2019). 

T Descrição 
PMG PROD 

(g) (kg/ha) 

1 Controle 108,1 3.280 

2 0,5 kg/ha de B 110,6 3.402 

3 1,0 kg/ha de B 110,8 3.411 

4 1,5 kg/ha de B 112,3 3.529 

5 2,0 kg/ha de B 112,7 3.377 

6 2,5 kg/ha de B 109,4 3.668 

7 3,0 kg/ha de B 107,6 3.240 

8 3,5 kg/ha de B 106,6 3.197 

9 4,0 kg/ha de B 112,3 3.862 

P>F ns ns 

CV (%) 4,76 12,94 

                       Legenda: T – tratamento; CV – coeficiente de variação. Teste F: ns – não significativo. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 
Nas condições edafoclimáticas de realização deste estudo, os resultados obtidos 

permitem considerar que: 

A adubação com boro, realizada anualmente e em doses adequadas para manter 

um nível adequado, é indispensável; 

Para a definição/recomendação de uma dose, é fundamental uma análise de solo 

de qualidade aliada de diagnose foliar do conteúdo de B, para não haver níveis 

insuficientes ou tóxicos para a planta; 

As diferentes doses não foram suficientes para influenciar os parâmetros de 

desenvolvimento da soja, mas aumentaram significativamente a concentração foliar de 

boro; 

É importante salientar que os resultados apresentados estão restritos para um 

único ambiente, havendo, portanto, a necessidade da continuação desse trabalho para 

um melhor posicionamento quanto a adubação de boro em solos arenosos. 



Para o conteúdo na íntegra acesse o link:   

http://www.aprosoja.com.br/storage/site/files/RF_-

_Doses_de_Boro_via_solo__2019_.pdf 
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