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PARCELAMENTO DE POTÁSSIO 

 
 

Objetivo: Avaliar a eficiência agronômica da aplicação de diferentes doses e de 

parcelamentos da adubação potássica realizadas na cultura da soja, cultivada sobre um 

solo de textura arenosa.  

 

Sistema de rotação 

Histórico da área: 

- Safra 2015/2016: soja/milheto; 

- Ano de instalação do experimento: safra 2016/2017; 

- Cultura antecessora primavera (safra 2016/2017): milheto; 

- Sistema de semeadura do milheto: a lanço incorporado com niveladora; 

- Entressafra 2019 - Cultivo de soja e brachiária em sucessão a qual teve 

produtividade média de 6,2 t/ha de massa seca.  

 

Cultura da soja 

Adubação padrão: 

Safra 2016/17: 350 kg/ha de superfosfato simples (00.21.00+12 S) no sulco com haste 

na semeadura e KCl conforme tratamentos. 

Safra 2017/18: 350 kg/ha de SSP (00.21.00+12 S) no sulco com haste na semeadura, 

Coppergran® (Cu 10%) 7,5 kg/ha + Produbor® (B 10%) 7,5 kg/ha a lanço no dia da 

semeadura e KCl conforme tratamentos. 

Safra 2018/19: 350 kg/ha de SSP (00.21.00+12 S) no sulco na semeadura + Produbor® 

8,0 kg/ha distribuído manualmente a lanço em superfície no dia da semeadura em 

conjunto com o KCl conforme tratamentos. Calagem com calcário dolomítico (CaO 
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28,7% + MgO 19,5%) na dose de 1,8 t/ha realizada de maneira manual, a lanço em 

superfície em 16/08/2018. 

 

Tabela 1. Descrição dos tratamentos aplicados (safra 2018/19). Centro de Aprendizagem 
e Difusão, Campo Novo do Parecis – MT. 

T 
Dose de KCl Dose de K2O Época de aplicação 

- - - - - - - - - - - - Kg/ha - - - - - - - - - - - - Dias após plantio (DPP) 

1 - - - 

2 100 60 0 

3 100 20 + 20 + 20 0 + 25 + 25 

4 100 30 + 30 0 + 25 

5 200 120 0 

6 200 120 25 

7 200 60 + 60 0 + 25 

8 200 40 + 40 + 40 0 + 25 + 25 

9 300 180 0 

10 300 180 25 

11 300 90 + 90 0 + 25 

12 300 60 + 60 + 60 0 + 25 + 25 

Legenda: T – Tratamentos; KCl – Cloreto de potássio (60% de K2O);  
Nota: 1tratamentos aplicados completamente a lanço no momento indicado em cada tratamento. 
 
 

RESULTADOS 

Safra 2018/19 

Para a safra 2018/19, houveram respostas significativas para o efeito das doses 

em peso de mil grãos e produtividade de grãos de soja (Figura 1) e do parcelamento da 

adubação potássica para a produtividade de grãos. As demais variáveis analisadas e uma 

possível interações entres os fatores dose x parcelamento não foram significativas. 

A produtividade de grãos na dose de 60 kg/ha de K2O foi 16,3% superior ao 

tratamento controle, sem adubação, aliado ao maior PMG.  
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Figura 1. Produtividade de grãos de soja em função da aplicação de doses de K2O em um 

solo de textura arenosa. Centro de Aprendizagem e Difusão, Campo Novo do 
Parecis – MT (safra 2018/2019). Médias seguidas da mesma letra não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 10% de probabilidade. 

 
  

CONSIDERAÇÕES 

 
Nas condições edafoclimáticas de realização deste estudo, os resultados obtidos 

permitem concluir que: 

A adubação potássica possibilita incrementos em produtividade em solos 

arenosos, mesmo com teor inicial adequado; 

O parcelamento de potássio, apesar de em um solo arenoso, não apresentou 

incremento em produtividade em relação a aplicação de toda dose em apenas uma vez; 

A utilização de altas doses de potássio, podem reduzir a absorção de cálcio e 

magnésio pela soja, estando esses, com níveis iniciais muito próximos ao limitante, além 

da produtividade poder ser influenciada negativamente; 

Os teores de potássio encontrados no solo somados a ciclagem pela palhada de 

milheto foram suficientes para manter a concentração de potássio na folha acima do 

nível crítico apenas no primeiro ano de condução (safra 2016/17);  
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Por fim, ressalta-se que os resultados apresentados para a cultura estão restritos 

à um período de três safras de condução e à uma condição de ambiente, havendo, 

portanto, a necessidade da continuação desse estudo para um posicionamento 

assertivo tanto sobre o parcelamento quanto sobre a dose de potássio a ser aplicada 

nesta condição. 

 

Para o conteúdo na íntegra acesse o link: 

http://www.aprosoja.com.br/download/t7DIGEotLf 
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