
66
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 Introdução

O Estado de São Paulo é o maior produtor nacional de bananas, colhendo
cerca de 1,1 milhão de toneladas de frutos/ano, cultivados em 55 mil ha, dos
quais aproximadamente 70% encontram-se no Vale do Ribeira. Destaca-se,
também, a recente expansão da bananicultura para o Planalto Paulista (IBGE,
2005). Áreas com cultivos tradicionais (café, pastagem etc.) têm na fruticultura
alternativa de alta rentabilidade e que traz importantes benefícios sociais,
como o aumento da disponibilidade de alimentos de qualidade e a oferta de
empregos.

Mudanças nos padrões do agronegócio têm transformado a
competitividade numa questão de sobrevivência para os bananicultores, com
o mercado exigindo frutos de qualidade e baixo custo de produção. Outra
característica que vem sendo incorporada aos sistemas de produção de
frutíferas é a busca por alternativas tecnológicas que minimizem o impacto
ambiental da atividade. Nas recentes normas para a Produção Integrada de
Frutas (PIF) no Brasil constam como “práticas obrigatórias”, entre outras, a
aplicação de fertilizantes conforme a necessidade das culturas e a adoção de
técnicas que minimizem perdas de nutrientes (ANDRIGUETO & KOSOSKI,
2002).

Conhecer o estado nutricional das plantas do bananal e estabelecer
estratégias de manejo para otimizá-lo não é tarefa fácil. São muitos os fatores
que interferem no longo caminho percorrido pelo nutriente, desde sua fonte
no meio externo à planta até sua incorporação em algum processo fisiológico.
Como se não bastasse a complexidade dos mecanismos de ação de cada fator
a ser manejado (disponibilidade de potássio no solo ou de água, por exemplo),
têm-se as interações entre os diversos fatores (água x potássio no solo, entre
outras).

Revisões abrangentes sobre estes temas podem ser encontradas em LAHAV
& TURNER (1983), LAHAV (1995), BORGES et al. (1999) e em MOREIRA
(1999). Trabalhos mais específicos, contendo informações recentes estão
disponíveis na Revista Brasileira de Fruticultura (acesso gratuito no portal
http://www.scielo.br), bem como em anais dos congressos da Soc. Brasileira
de Fruticultura. Neste texto, pretendemos abordar alguns tópicos sobre
exigências nutricionais da cultura, diagnóstico da fertilidade do solo e do
estado nutricional das plantas e adubação.

Exigências Nutricionais das Bananeiras
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A bananeira é uma planta de crescimento rápido e que necessita para seu
desenvolvimento e produção normais concentração elevada de nutrientes
disponíveis no solo. Esses podem ser fornecidos, em parte, pelo solo e pela
reciclagem no sistema solo-planta, porém, para obtenção de produções
economicamente viáveis essas fontes normalmente não são suficientes, sendo
imprescindível a aplicação de fertilizantes em quantidades e proporções
adequadas para suprir os nutrientes exigidos pela cultura (Soto, 1992; Lahav
& Turner, 1983).

Em cultivos de alto rendimento (70 t ha-1 ano-1) e para as condições da
América Central, LÓPEZ & ESPINOSA (1995) estimaram que a quantidade
de nutrientes exportada com os frutos seria superior a 400 kg ha-1 ano-1 de K,
125 de N e 15 de P. Esses autores destacaram que a manutenção de rendimentos
elevados ao longo do tempo depende da reposição dos nutrientes exportados
por meio de adubações.

A absorção e exportação de nutrientes pela cultura (frutos+engaço) foram
objetos de estimativa em vários trabalhos, entretanto, há grande variação
entre os valores determinados pelos diversos autores. Fatores como variedade,
manejo da cultura, condições edafoclimáticas e métodos de amostragem
empregados em cada trabalho têm muito efeito sobre os resultados obtidos.

Para cultivos comerciais, com rendimentos de frutos de 50 t ha-1 ano-1, em
solos minerais e empregando-se variedades do subgrupo Cavendish, os
valores médios para absorção pela planta (biomassa total, exceto raízes) e
exportação (frutos+engaço) de nutrientes são apresentados na tabela 1
(LAHAV, 1995). Ainda que aproximados e variando muito em função dos
fatores citados, tais valores chamam atenção pela sua magnitude,
especialmente em relação ao potássio.

Tabela 1 - Quantidade média 1 de nutrientes removida com a colheita, remanescente no
bananal e total acumulado na biomassa das bananeiras (adaptada de Lahav, 1995)

Elemento    Quant. removida   Quant. que fica Total Proporção removida
em 50 t de frutos (kg) no bananal após a  (kg)     na colheita (%)

     colheita(kg)

N 189 199   388 49
P   29   23     52 56
K 778 660 1438 54
Ca 101 126   227 45
Mg   49   76   125 39
S   23   50     73 32
Zn 0,5 4,2    4,7 12
B 0,7 0,57  1,27 55

1 Baseado numa população de 2400 pl/ha; raízes não incluídas.

As exigências nutricionais da cultura são função da variedade e do seu
potencial produtivo (SOTO, 1992). Na literatura, há unanimidade em relação
à importância da nutrição nitrogenada e potássica para a bananeira.
Resumidamente, o N tem papel fundamental no crescimento e
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desenvolvimento da cultura, determinando em grande parte o porte da planta
e o rendimento de frutos. O suprimento de N é quase sempre deficitário, até
mesmo nos solos férteis cultivados com bananeira na América Central; em
quantidade acumulada na biomassa, o N só é superado pelo K. O potássio é
considerado o elemento-chave da nutrição das bananeiras, interferindo
diretamente na fotossíntese, translocação de fotossintetizados, no equilíbrio
hídrico da planta e frutos, entre outras funções. Suprimento insuficiente de
potássio afeta a qualidade e quantidade de frutos, bem como a resistência das
plantas a estresses bióticos (pragas e doenças) e abióticos (frio e seca).

A preocupação com a sustentabilidade dos cultivos de bananeira, pelo
menos em relação à fertilidade do solo, é antiga. A grande acumulação de K
na biomassa das plantas e a exportação desse nutriente pelos frutos implicam
que, mesmo em solos com boas reservas de K, sejam necessárias adubações
potássicas em doses elevadas, sem as quais o rendimento da cultura declinará
rapidamente (UEXKÜLL, 1985).

Os trabalhos pioneiros de pesquisa em adubação de bananeira para as
condições de cultivo de São Paulo foram realizados por CUNHA & FRAGA
JR. (1963). Na década de 40, esses autores encontraram extensos bananais no
litoral norte paulista que haviam sido abandonados por apresentarem
produção muito baixa devida, entre outras causas, ao esgotamento das
reservas do solo. Baseados num conjunto de experimentos, eles detectaram
respostas mais significativas à aplicação de potássio, seguidas por respostas
de menor magnitude ao nitrogênio.

GALLO et al. (1972) destacaram a importância do manejo cuidadoso da
fertilidade do solo como condição para manutenção de rendimentos elevados
ao longo do tempo. Comparando a adubação comumente aplicada à cultura
com as quantidades de nutrientes absorvidos e exportados, constataram que
todo o potássio adicionado seria removido pelos cachos. Já naquela época, os
autores acreditavam que a sustentabilidade da produção estaria ameaçada na
hipótese de o pseudocaule vir a ser aproveitado pela indústria como matéria-
prima para a extração de fibras, sem a adequada reposição dos nutrientes.
Saes (1995), num trabalho com ‘Nanicão’ no Vale do Ribeira (SP), mesmo
aplicando potássio regularmente, detectou diminuição no teor de K trocável
de 2,3 mmolc dm-3 (amostragem inicial) para 0,8  mmolc dm-3  e 0,6  mmolc dm-3

no primeiro e segundo anos de cultivo, respectivamente. Esses resultados são
indicadores de que a perenidade dos cultivos de bananeira pode ser
comprometida em conseqüência do esgotamento acelerado das reservas de
nutrientes do solo.

Além dos nutrientes exportados, as perdas de nutrientes devem ser
contabilizadas no manejo da fertilidade do solo. Numa série de trabalhos de
Godefroy e colaboradores, foram avaliadas perdas de nutrientes por lixiviação
e escorrimento superficial em bananais, sob diversas condições de solo e
clima. GODEFROY et al. (1975) determinaram perdas entre 60 e 85% dos
fertilizantes aplicados (exceto para P), sendo N, K, Ca e Mg perdidos
predominantemente (85 a 95%) por lixiviação. Em estudo realizado num solo
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caulinítico, com 530 g kg-1  de argila, também foram registradas perdas
elevadas de N e K pela água de drenagem no perfil do solo (GODEFROY &
DORMOY, 1990).

A abordagem que destaca a importância do balanço de cátions no complexo
de troca do solo para a cultura da bananeira foi exaustivamente estudada por
pesquisadores franceses, como demonstraram MARTIN-PRÉVEL (1980; 1984
e 1990) e DELVAUX (1995). A partir de problemas identificados em cultivos
comerciais, foram estudadas e descritas algumas interações entre potássio e
outros nutrientes para a cultura da bananeira. O exemplo clássico foi a relação
K/Mg que, sob certas condições, determina o distúrbio conhecido como “azul-
da-bananeira”, descrito originalmente por BRUN (1952) e BRUN &
CHAMPION (1953) e comumente associado a decréscimos significativos no
rendimento. Segundo DELVAUX (1995), o “azul” e outros distúrbios
fisiológicos podem surgir quando a relação K/Mg trocáveis do solo for
superior a 0,6-0,7. No Brasil, MOREIRA & HIROCE (1978) identificaram a
ocorrência de desequilíbrio K/Mg causando “azul”. LICHTEMBERG &
MALBURG (1983), trabalhando com bananais no Sul do País, afirmaram que
esse distúrbio ocorreria quando a relação K/Mg (teores em g kg-1) no tecido
foliar (amostragem no florescimento) fosse superior a 14,7.

No caso do nitrogênio, a aplicação de doses acima das exigidas pela planta
representa não só desperdício, como também pode causar a produção de
cachos menores e com problemas de enchimento dos frutos, apesar da
aparência sadia das plantas (ROBINSON, 1996). A queda de frutos das
pencas já amadurecidas (finger drop ) tem sido associada à nutrição
desbalanceada de nitrogênio. Esse problema de pós-colheita é comum em
áreas tropicais, na estação úmida e com baixo suprimento de potássio. O
excesso de N pode também retardar a frutificação, produzindo cachos com
pencas muito espaçadas e alta suscetibilidade aos danos decorrentes do
manuseio e transporte.

A manutenção de área foliar ativa por mais tempo é uma luta constante
para os produtores de banana, sendo que a primeira preocupação é com o
controle de doenças foliares (Sigatoka, principalmente). Entretanto,
TEIXEIRA et al. (2001b), observaram que mesmo com controle adequando
de sigatoka-amarela, a senescência das folhas em bananeiras, entre a época
da emissão da inflorescência e a colheita dos cachos, foi acelerada em
condições de desequilíbrio nutricional de N e K (Kfoliarh e Nfoliar i) e falta de
água. A adubação potássica favoreceu a manutenção de folhas ativas,
especialmente sob sequeiro.

O equilíbrio de cátions e teores adequados de potássio e nitrogênio
disponíveis no solo são, segundo DELVAUX (1995), as condições químicas
mais importantes para o cultivo de bananeiras visando a altos rendimentos.

Diagnóstico e Monitoramento do Sistema Solo-Planta

Solo – análise de terra
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A análise química do solo é o instrumento mais eficiente para avaliar sua
fertilidade e montar estratégias de correção da acidez e adubação que
possibilitem nutrir adequadamente as bananeiras.

Para que se tenha sucesso no diagnóstico da fertilidade do solo, por meio
da análise de terra, é preciso atentar-se à qualidade da amostragem. Segundo
QUAGGIO (2001), em plantas perenes, além dos cuidados quanto à separação
de áreas ou talhões homogêneos, deve-se atentar para o local da retirada da
amostra, devido à aplicação localizada de fertilizantes. Em bananais adultos,
as amostras são retiradas na área de aplicação dos fertilizantes, a qual varia
com o caminhamento do bananal.

Assim como a análise de terra é imprescindível no estabelecimento de um
bananal novo, o monitoramento da fertilidade ao longo do tempo é
fundamental para garantir a sustentabilidade do cultivo. Os efeitos do cultivo
de bananeiras sobre alguns atributos químicos do solo determinam a
necessidade de monitoramento periódico da fertilidade, visando à
manutenção de condições satisfatórias para a produção, especialmente quanto
à acidez e aos teores de K e Mg trocáveis (TEIXEIRA et al., 2001a).

Planta - avaliação do estado nutricional
A avaliação do estado nutricional de um bananal inicia-se com a observação

das plantas. Este método (diagnose visual) baseia-se na identificação de
sintomas de distúrbios nutricionais localizados, principalmente, nas folhas.
Pela aparência e localização (folhas novas ou velhas, por exemplo) dos sintomas,
pode-se inferir a deficiência ou excesso que está ocorrendo. Entretanto, a
diagnose visual apresenta certas limitações, como: 1) fome oculta – plantas com
deficiência nutricional suficiente para afetar a produção, mas que ainda não
apresentam sintomas; 2) interferência de outros fatores, como doenças, falta ou
excesso de água etc.; 3) deficiências múltiplas são mais difíceis de identificar.

Análise foliar – amostragem e interpretação dos resultados
Martin-Prével (1984; 1990) demonstrou a importância da análise foliar

para o monitoramento do estado nutricional em bananeira e destacou os
esforços para a padronização dos procedimentos de amostragem.

Para que os resultados da análise de tecido foliar em bananeira reflitam
corretamente o estado nutricional da planta, são necessários alguns cuidados:

1o ) Selecionar glebas uniformes para formar cada amostra. Separar os
talhões por variedade, idade do bananal, tipo de solo (várzea, morro, mais ou
menos fértil etc.), práticas de manejo (irrigado ou não, adubação etc).
Identifique esses talhões de maneira definitiva para acompanhar o estado
nutricional das plantas ao longo dos anos. Mantenha algumas anotações
sobre as condições do bananal em cada gleba (incidência de pragas e doenças,
sintomas de deficiência, peso médio dos cachos etc.) na época da amostragem,
pois estas informações poderão ajudar na interpretação dos resultados.

2o ) Coletar as amostras de folha após a emissão dos cachos, assim que
todas as pencas estiverem abertas (Figura).
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Figura 1. Bananeira em estádio ideal
para amostragem de folha.

5o )Da folha 3, retirar as partes assinaladas na Figura 2 e descartar o
restante do limbo foliar.

6o )De cada gleba uniforme, coletar folhas de 10 a 20 plantas para formar
uma amostra.

7o )As amostras de folhas deverão ser acondicionadas em sacos de papel
e encaminhadas ao laboratório de forma que cheguem num prazo máximo de
48h após a coleta. A embalagem de cada amostra deve ser identificada com o
nome do proprietário e da propriedade, gleba e data de amostragem.

Figura 2. Parte da folha 3 a ser enviada para análise no laboratório.

8o ) Escolher laboratório para análise das amostras com comprovada
competência técnica. Uma maneira de avaliar a qualidade do laboratório de
análise foliar ou de solo, principalmente no Estado de São Paulo, é verificar
se ele faz parte de algum programa de controle de qualidade, o que pode ser
comprovado pelo selo que é aposto nos laudos de análise (Figura 1).
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Figura 1. Selos que asseguram a qualidade das análises foliares (a) e de
solo (b-análise básica e c-micronutrientes)

A    B     C

Mas sempre é bom lembrar que nenhum laboratório é capaz de fornecer
laudo de análise confiável se a amostra não for coletada adequadamente.
Mal comparando, não adianta uma pessoa ir a um laboratório de análises
clínicas, coletar sangue para determinação de colesterol, se no café da manhã
ela comeu uma feijoada!

Análise foliar – interpretação dos resultados
O diagnóstico nutricional elaborado a partir de resultados de análise de

tecido vegetal constitui-se num instrumento importante para detectar
eventuais deficiências e auxiliar no processo de recomendação de fertilizantes.
Entretanto, diagnosticar deficiência nutricional exige, além de método
adequado para amostragem e análise de tecido vegetal, o estabelecimento de
critérios para a interpretação dos resultados (MUNSON & NELSON, 1973).

Na elaboração de diagnósticos nutricionais, usualmente comparam-se os
resultados de análise foliar com valores padrões (concentrações críticas ou faixas
de suficiência-FS), admitindo-se que nutrientes cuja concentração seja inferior a
esses limites (Tabela 2.) provavelmente estejam limitando o crescimento, rendimento
ou qualidade dos frutos (MARTIN-PRÉVEL, 1990; LAHAV, 1995). LAHAV &
TURNER (1983) e LAHAV (1995) estabeleceram níveis críticos (NC) para as
concentrações de elementos em tecido foliar de bananeira com base em resultados
de vários experimentos com bananeira realizados em diversas condições de cultivo.

Segundo os autores, esses padrões têm-se mostrado consistentes e úteis para
diagnosticar deficiências. Entretanto, em trabalhos recentes desenvolvidos nas
condições de cultivo do Estado de São Paulo, têm-se observado que alguns NC
para certos nutrientes não são alcançados, mesmo com adubação adequada e
com plantas apresentando produtividades elevadas (TEIXEIRA, 2002a;
DAMATTO JR., 2005). Muitos destes NC ou FS foram gerados a partir de
experimentos ou áreas de produção localizados na América Central. Nestas
áreas predominam variedades do subgrupo Cavendish, sabidamente exigentes
em potássio. Outrossim, são comuns solos nestas regiões com alta disponibilidade
de potássio (originários de cinzas vulcânicas ou deposição aluvional).
Provavelmente, estes aspectos tenham influenciado no estabelecimento de NC e
FS tão elevados para K, nem sempre alcançados nas nossas condições, mesmo
com plantas de alta produtividade. Estas observações indicam a necessidade de
padrões regionais, ou, até mesmo, para cada unidade produtiva.
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Mesmo dispondo de padrões adequados às condições de cultivo (leia-se
variedade, manejo do solo e água, tipo de solo etc.), ainda há variáveis que
podem interferir na exatidão do diagnóstico nutricional a partir de NC ou FS.
Entre outras, destacam-se as interações entre nutrientes; variações climáticas
(Vide efeito da temperatura na Tabela 3) e efeito de diluição (plantas maiores
podem ter os teores de certos elementos diminuídos, sem implicar deficiência
e vice-versa).

Tabela 2 -  Níveis críticos e faixas de suficiência para concentrações foliares em
bananeira (adaptado de Robinson, 1996).

Elemento LAHAV & TURNER,        ITSC,  STOVER & BT 100/IAC
               1983 África do Sul SIMMONDS,

       1987

—————————————— g/kg——————————————
N 26 25-30 24 27-36
P 2,0 1,0-2,0 1,5 1,8-2,7
K 30 30-40 30-35 35-54
Ca 5 8,0-12,5 4,5 3-12
Mg 3 2,5-10,0 2,0-2,2 3-6
S 2,3 - - 2,5-8,0
                ————————————— mg/kg —————————————-
Zn 18 25-50 15-18 20-50
Cu 9 5-20 5 6-30
Mn 25 100-500+ 60-70 200-2000
Fe 80 50-200 60-70 80-360
B 11 16-50 - 10-25

Tabela 3 -  Efeito da temperatura (diurna e noturna) na concentração de N, P,
K, Ca e Mg em bananeiras (adaptada de LAHAV & TURNER, 1985).

Temperatura do ar (diurna/noturna, oC)

Elemento
17/10 21/24 21/18 29/22 33/26 37/30

———————————— g/kg —————————————
N 18,6 17,9 17,6 20,6 24,3 24,1
P 2,24 2,45 2,77 2,66 3,15 3,56
K 34,0 45,7 51,8 57,7 65,7 60,8
Ca 2,69 3,43 3,97 4,62 4,71 5,21
Mg 1,38 1,92 2,09 2,80 2,67 2,42

Abordagem alternativa, possivelmente mais eficiente para revelar
desequilíbrios nutricionais e mais robusta em relação a variações na
amostragem (idade da planta, época etc.), é o sistema integrado de diagnose
e recomendação – DRIS, no qual, são utilizadas relações entre as concentrações
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foliares dos nutrientes para interpretar os resultados de análise de tecido
(Beaufils, 1973; Walworth & Sumner, 1987).

Angeles et al. (1993), ao analisarem resultados de experimentos de
adubação em bananeira, constataram limitações em diagnósticos nutricionais
estabelecidos por nutrientes individualmente (NC ou FS), sem considerar as
relações de proporção entre eles. A partir de um banco de dados com
informações de composição foliar obtidas em experimentos realizados em
diversas condições de ambiente e manejo da cultura, foram propostos padrões
(normas) DRIS preliminares para bananeira (Tabela 4). Por serem normas
preliminares, Angeles et al. (1993) recomendaram que fossem realizadas
validações em experimentos de adubação, para subsidiar possíveis ajustes.

Tabela 4 -  Normas DRIS com desvio padrão para concentrações foliares de
nutrientes em bananeira desenvolvidas por ANGELES et al. (1993).

Elemento ou relação Norma Desvio padrão

N     3,04 % 0,2326
P     0,23 % 0,0262
K     4,49 % 0,4804
Ca     0,80 % 0,2628
Mg     0,41 % 0,0994
P/N     0,07 0,0094
K/N     1,49 0,2135
K/P   19,79 2,7884
Ca´N    2,43 0,9027
Mg´N    1,23 0,2839
Ca´P    0,18 0,0588
Mg´P    0,09 0,0216
Mg´K    1,82 0,4708
Ca´K    3,51 1,0614
Mg/Ca    0,59 0,2694

Beverly & Hallmark (1992) demonstraram a necessidade de testar a
qualidade dos diversos procedimentos para interpretação de análise de tecido,
a fim de verificar sua utilidade como guia para a recomendação de fertilizantes
e propuseram um método para realizar tal avaliação. Esse método possibilita
quantificar o desempenho de critérios para diagnóstico nutricional (DRIS,
NC, FS, entre outros) mediante comparação entre o previsto (situação de
deficiência ou suficiência) e a resposta da planta à aplicação de fertilizantes.
Teixeira et al. (2002b), empregando este método, avaliaram o desempenho de
diagnósticos nutricionais para nitrogênio e potássio em bananeira
estabelecidos a partir do critério de níveis críticos de N e K e do DRIS em dois
ciclos de cultivo. Para a variedade Nanicão, tanto em sequeiro como sob
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irrigação, o DRIS foi mais eficiente para diagnosticar deficiências de N. Para
K, tanto o DRIS como o critério de NC apresentaram desempenhos semelhantes.

Adubação e Calagem
O uso racional dos fertilizantes é uma das formas mais eficientes para

aumentar os resultados econômicos de um cultivo, pois além de maximizar a
quantidade e qualidade dos frutos, o produtor não desperdiça recursos com
adubação em excesso, nem deixa de aplicar algum nutriente que possa estar
limitando sua produção. Em relação ao ambiente, o uso correto de fertilizantes
permite produzir sem esgotar as reservas do solo (sustentabilidade) e
minimiza os riscos de contaminação por adubação em excesso.

Para o Estado de São Paulo, seguem-se as recomendações contidas no
Boletim Técnico 100 do Instituto Agronômico (Raij et al., 1997), transcritas a
seguir:

BANANA - Boletim Técnico 100/IAC

Espaçamento: Cultivares de porte baixo ou médio: 2 x 2 m ou 2 x 2,5 (2 500
a 2 000 famílias/ha); cultivares de porte alto: 2,5 x 3 m ou 3 x 3 m (1 333 a 1 111
famílias/ha).

Calagem: aplicar calcário dolomítico para elevar a saturação em bases
para 60 % e manter o teor de magnésio superior a 9 mmolc/dm3. Doses de
calcário superiores a 5 t/ha requerem cuidados especiais para sua
incorporação no solo.

Adubação de plantio: aplicar por cova 10 litros de esterco de curral ou 2
litros de esterco de aves e a metade das doses de fósforo da Tabela 5 ,
estabelecidas pela análise de solo e produtividade esperada. Em solos com
menos de 1,3 mg/dm3 de Zn, aplicar, no plantio, 5 kg/ha de Zn. O adubo
orgânico deve estar bem curtido e ser misturado com a terra no fundo da cova
ou sulco. Repetir, se possível, anualmente a adubação orgânica.

Adubação de formação: as doses de adubo por planta são determinadas
com a tabela, levando em consideração uma meta de produtividade para a
primeira safra, os teores de P e K do solo e o espaçamento do bananal. Aos 30-
40 dias após o plantio, aplicar 20 % das doses de N e K recomendadas na
Tabela 5 Aos 70-90 dias, aplicar o restante da adubação fosfatada e 50% das
doses de N e K e aos 120-150 dias, o restante da adubação N e K. Aplicar os
fertilizantes em círculos de 100 cm de diâmetro ao redor da planta. Utilizar
fontes de N ou P capazes de fornecer, anualmente, 30 kg/ha de S.

Adubação de produção: as doses de N, P e K por família deverão ser
ajustadas com o uso da Tabela 5  em função de uma meta de produtividade do
bananal, dos teores de P e K obtidos com análise do solo e do espaçamento do
bananal. Em áreas sujeitas a períodos de seca sazonais, a adubação deverá
ser parcelada em 3 aplicações (início, meio e ao final da estação das chuvas),
distribuindo o adubo em uma faixa de 100 cm, em semi círculo, na frente do
rebento mais jovem (sentido do caminhamento do bananal). Em áreas onde
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as chuvas forem bem distribuídas no ano ou com irrigação, parcelar a
adubação de produção em 6 aplicações ao longo do ano. Utilizar fontes de N
ou P capazes de fornecer, anualmente, 30 kg/ha de S.

Adubação com micronutrientes: Aplicar anualmente 25 g de sulfato de
zinco (quando diagnosticada deficiência) e 10 g de ácido bórico no orifício
aberto no rizoma, por ocasião do desbaste.

Tabela 5 -  Recomendações de adubação para bananeira.
Produtividade P resina, mg/dm3 K+ trocável, mmolc/dm3

esperada N 0-5 6-12 13-30 >30 0-0,7 0,8-1,5 1,6-
3,0 >30

t/ha N, kg/ha —— P2O5, kg/ha —— —— K2O, kg/ha ——
< 20 120 80 60 40 20 330 230 130 90
20-30 190 100 80 50 30 410 310 210 150
30-40 270 140 110 70 40 490 390 290 210
40-50 350 180 140 90 50 570 470 370 270
50-60 430 220 170 110 60 650 550 450 330
> 60 500 260 200 130 70 730 630 530 390

Fertirrigação
Fertirrigação é a prática de aplicar fertilizantes dissolvidos na água de

irrigação de forma contínua ou intermitente. Além da disposição dos adubos
na região de maior concentração de raízes e da possibilidade de maior
fracionamento das doses, a fertirrigação possibilita aumentar a eficiência
das adubações pois os nutrientes têm as condições ideais de umidade do solo
para sua absorção. Entretanto, a fertirrigação não se adapta a todos os sistemas
de irrigação, visto que um dos pré-requisitos é operar com alta uniformidade
de aplicação. Por isso, associa-se principalmente aos sistemas de irrigação
por gotejo ou microaspersão (Yagüe, 1996).

Hernandez (1994) afirmou que a fertirrigação no Brasil era utilizada de
forma incipiente comparado ao seu potencial, destacando algumas vantagens
desse sistema, como economia de mão-de-obra e energia; diminuição da
compactação do solo; eficiência do uso e economia de fertilizante; controle da
profundidade de aplicação, entre outras. Como principais limitações, citou a
corrosão do sistema de irrigação; a necessidade de escolher criteriosamente
as fontes de fertilizantes; possíveis reações dos fertilizantes na linha de
irrigação e contaminações das fontes de água em sistemas mal manejados.

Na Austrália, considera-se que a fertirrigação em bananeira aumenta a
eficiência do uso de fertilizantes, possibilitando reduzir as doses
recomendadas para aplicação convencional entre 20 e 30% (Stewart et al.,
1998). As principais vantagens da fertirrigação para as condições de cultivo
australianas decorrem de que a aplicação regular de fertilizantes implica que
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a disponibilidade dos nutrientes se mantenha mais constante ao longo do
ciclo e eventuais precipitações de alta intensidade, causadoras de erosão ou
lixiviação, tenham menor impacto sobre o crescimento das plantas. Esses
autores também consideram que os fertilizantes na água de irrigação são
aplicados nos locais de maior de absorção e prontamente acessíveis às plantas
e que perdas gasosas ou por escorrimento superficial são minimizadas com a
fertirrigação. Na Índia, Srinivas  (1997) obteve rendimentos de frutos
semelhantes (em torno de 30 t ha-1) com aplicação de 100 g/planta de N via
fertirrigação e com 200 g/planta de N aplicados ao solo. Hagin & Tucker
(1992) relataram maior aproveitamento do N por bananeiras com uréia
aplicada por fertirrigação em relação à aplicação convencional na superfície
do solo.

Quantidade e qualidade da produção, crescimento e desenvolvimento
das plantas, suscetibilidade à pragas e doenças, rentabilidade da atividade
são alguns dos aspectos fundamentais da bananicultura que dependem
manejo adequado do estado nutricional dos bananais.
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