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RESUMO 

 

A adubação foliar tem por objetivo complementar a adubação via solo, suprindo 
a planta de alguns nutrientes que no momento de maior demanda estejam 
abaixo do nível critico. Adubações foliares tem o proposito de fornecer 
nutrientes as plantas com uma solução aquosa contendo vários nutrientes, 
sendo feito com aplicações foliares de uma maneira uniforme, suprindo toda ou 
grande parte dos nutriente que a cultura necessita para completar o seu ciclo. 
O experimento foi instalado na propriedade do Sr. Ari Krüger, Fraiburgo SC. Foi 
utilizado o delineamento de blocos casualizados com 2 tratamentos e 14 
repetições, sendo que em um tratamento foi aplicado adubação foliar, e no 
outro não foi aplicado adubações foliares. O experimento foi instalado no dia 15 
de setembro de 2014 e foi realizada a colheita no dia 11 de março de 2015. O 
objetivo foi avaliar se a ou não incremento de produção com a utilização de 
adubações foliares na cultura da soja.  

 

Palavra chave: Adubação foliares, soja (Glycine max). 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The foliar fertilization intends to complement the soil fertilization, supplying the 
plant of some nutrients in greater demand now are below the critical level. Foliar 
fertilization has the purpose of supplying nutrients to plants an aqueous solution 
containing various nutrients, being done with foliar applications a uniformly 
supplying all or a large part of the nutrient culture needs to complete its cycle. 
The experiment was installed on the property of Mr. Ari Krüger, SC Fraiburgo. It 
was used a randomized block design with two treatments and 14 repetitions, 
and in one treatment was applied foliar fertilization, and the other was not 
applied foliar fertilization. The experiment was installed on September 15, 2014 
and the harvest was held on March 11, 2015. The objective was to evaluate 
whether or not increase production with the use of foliar fertilizers on soybean. 

 

Keyword: foliar fertilization, soybean (Glycine max). 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A soja (Glycine max), é um dos cereais mais produzidos no mundo, os 

EUA são os maiores produtores mundiais e o  Brasil fica com a segunda 

colocação com uma produção de 85,656 milhões de toneladas e uma ares de 

de 2.842milhões de hectares ( CONAB, 2015). 

 O presente relatório tem por objetivo descrever a viabilidade estatística e 

econômica da aplicação de adubações foliares na cultura da soja, mostrando 

resultados de experimento feito em uma lavoura de soja no município de 

Fraiburgo, na propriedade do Sr. Ari Krüger. 

 “A necessidade de aumentar a produção da soja tem levado o 

produtor a buscar numeras alternativas, uma delas é a utilização da adubação 

foliar.’’ (COELHO, et al, 2011). 

 A fertilização foliar iniciou-se com o objetivo de corrigir as deficiências de 

micronutrientes. Assim a adubação foliar corretiva é usada quando se constata 

a deficiência nutricional e aplica-se o nutriente desejado. Portanto, a adubação 

foliar corretiva deve ser efetuada num determinado momento e seu efeito, 

geralmente, é de curta duração, pois  caso as causas da deficiência não sejam 

superadas, é muito provável que a mesma deficiência se faça sentir 

novamente, a medida que a planta retome seu crescimento normal. Este tipo 

de adubação foliar é muito efetivo, permitindo a correção rápida da deficiência, 

constituindo em ferramenta fundamental. Por exigir a correta identificação do 

problema, o que por vezes demanda tempo. (BOYNTON,1954). 

 No presente estagio foi descrito as aplicações de adubações 

foliares na cultura da soja com o objetivo de estimular o desenvolvimento da 

soja, ou seja, foi aplicado fertilizante foliar complementar estimulante. 

 Segundo Rosolem (1984), este tipo de adubação foliar verificam 

formulações de NPK, em determinadas proporções, quando aplicadas as folhas 

em pequenas doses, proporcionavam aumentos nas quantidades de nutrientes 

contidos nas plantas que eram superiores as quantidades aplicadas, 

concluindo-se pela existência de um efeito estimulante da adubação foliar na 

absorção radicular. 

 

   



2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1.   CULTURA DA SOJA 
  

 “A necessidade de aumentar a produção da soja tem levado o produtor 

a buscar numeras alternativas, uma delas é a utilização da adubação foliar.’’ 

(COELHO, et al, 2011) 

  O objetivo do experimento foi avaliar a eficiência agronômica da 

utilização de adubações foliares na cultura da soja, visando se existe ou não 

incremento na produção de grãos. 

 Segundo pesquisas, soja é uma leguminosa que foi domesticada pelos 

chineses a cerca de cinco mil anos, que crescia em terrenos úmidos próximos 

a lagos e rios na antiga China Central. Três mil anos depois a cultura começou 

a se espalhar pelo mundo e a partir de então, houve um rápido crescimento na 

produção, hoje os EUA são os maiores produtores mundiais de soja, o Brasil 

fica com a segunda colocação com uma produção de 85,656 milhões de 

toneladas e uma ares de de 2.842milhões de hectares ( CONAB, 2015).  

A soja pertence à classe das dicotiledôneas, família leguminosa e 

subfamília Papilionoides. A espécie cultivada é a Glycine Max Merril. O sistema 

radicular é pivotante, com a raiz principal bem desenvolvida e raízes 

secundárias em grande número, ricas em nódulo de bactérias Fhisobium 

Japonicum fixadoras de nitrogênio atmosférico (EMBRAPA, 2004). 

 O grão de soja possui basicamente  40% de proteínas, 20% de lipídios 

(óleo), 5% de minerais e 34% de carboidratos (açúcares como glicose, frutose 

e sacarose, fibras e os oligossacarídeos como rafinose e estaquiose). A soja 

não possui amido (EMBRAPA SOJA, 2015). 

 

2.2. ESCOLHA DA CULTIVAR 
  

 Segundo Silva Numes ( 2015), a  escolha da cultivar adequada é uma 

decisão que cabe ao produtor e/ou técnico, levando-se em conta que o 

rendimento de uma lavoura de soja é o resultado do potencial genético da 

semente e das condições edafoclimáticas do local de plantio, além do manejo 

da lavoura. De modo geral, a cultivar é responsável por 50% do rendimento 



final. Consequentemente, a escolha correta da semente pode ser a razão de 

sucesso ou insucesso da lavoura. Hoje, existem no mercado 651 cultivares de 

soja e a escolha baseada no gosto pessoal, disponibilidade e preço não é a 

melhor opção. 

Outros aspectos relacionados às características da cultivar e do sistema 

de produção deverão ser levados em consideração, para que a lavoura se 

torne mais competitiva. A escolha de cada cultivar deve atender as 

necessidades específicas, pois não existe uma cultivar superior que consiga 

atender a todas as situações. Na escolha da cultivar, o produtor deve fazer 

uma avaliação completa das informações geradas pela pesquisa, assistência 

técnica, empresas produtoras de sementes, experiências regionais e pelo 

comportamento em safras passadas. O produtor deverá ter em mente aspectos 

como adaptação da cultivar a região, produtividade e estabilidade, ciclo, 

tolerância a doenças e qualidade do grão (EMBRAPA SOJA,2010). 

A melhor forma de garantir um rendimento superior é a utilização de 

sementes das categorias básicas, fiscalizadas e/ou certificadas e o uso de 

cultivares recomendadas pelas Comissões Regionais de Pesquisa em soja, 

conforme descrito pelo Zoneamento agrícola da cultura para cada região do 

país. 

Segundo  Fehr e Caviness (1977), os estádios de desenvolvimento da 

soja são divididos em estádios vegetativos e estádios reprodutivos. Os estádios 

vegetativos são designados pela letra V e os reprodutivos pela letra R. Com 

exceção dos estádios VE (emergência) e VC (cotilédone), as letras V e R são 

seguidas de índices numéricos que identificam estádios específicos, nessas 

duas fases do desenvolvimento da planta. 

 

2.3. PLANTIO 
 

O plantio da cultura da soja foi efetuado com o sistema plantio direto, o 

qual como cultura anterior a aveia preta (Avena strigosa). O Plantio Direto é 

uma prática que objetiva, em princípio, a conservação física e química dos 

solos e principalmente pela menor compactação dos solos.(HECKLER e 

SALTOM, 2002).   



A época de plantio varia de região para região, sendo estabelecida 

através do Zoneamento Agrícola, aprovado pelo Ministério da Agricultura. O 

Zoneamento agrícola visa entre outras coisas determinar a melhor época de 

semeadura para que as fases mais críticas da cultura tenham menor 

probabilidade de coincidirem com as adversidades climáticas (água no solo, 

temperatura, precipitações). 

A densidade de plantio depende de uma série de fatores que devem ser 

avaliados como cultivar, tipo de solo, disponibilidade de nutrientes, época de 

semeadura, tratos culturais, método de colheita entre outros. 

Existe uma infinidade de cultivares no mercado, no momento da escolha 

o produtor deve levar em consideração o ciclo (precoce, super precoce, semi- 

precoce), resistência a doenças e insetos, potencial produtivo entre outros 

fatores. 

 

 2.4. ADUBAÇÃO 
 

 Segundo Broch e Ranno (2012), a recomendação de adubação e de 

calagem baseia-se principalmente na análise de solo para a avaliação das 

necessidades de corretivos da acidez e de fertilizantes. 

Segundo Silva Nunes (2015), as quantidades de fertilizante contendo P 

e K a aplicar variam em função dos teores desses nutrientes no solo. A 

indicação da quantidade de nutrientes, principalmente em se tratando de 

adubação corretiva, é feita com base nos resultados da análise do solo.  

Duas proposições são apresentadas para a indicação de adubação 

corretiva:                                                          

a) a quantidade necessária para o solo atingir o nível médio em duas 

safras (adubação corretiva gradual); 

b) a exportação desses nutrientes pelos grãos e perdas diversas. 

Com base nesses critérios ter-se-á uma adubação balanceada em 

termos de manutenção da fertilidade do solo e revisão de retornos econômicos 

satisfatórios. 

A adubação corretiva gradual pode ser utilizada quando não há a 

possibilidade de fazer a correção do solo de uma só vez. Esta prática consiste 

em aplicar, no sulco de semeadura ou a lanço, uma quantidade de P de modo 



a acumular, com o passar do tempo, o excedente e atingindo, após alguns 

anos, a disponibilidade de P desejada. Ao utilizar as doses de adubo fosfatado 

sugeridas nas recomendações técnicas para a cultura, espera-se que, num 

período máximo de seis anos, o solo apresente teores de P em torno do nível 

crítico. Quando, na análise de solo, o nível de P no solo estiver classificado 

como Médio ou Bom usar somente a adubação de manutenção, que 

corresponde de 20 a 30 kg ha-1 de P2O5. 

A adubação corretiva com potássio deve ser feita a lanço, em solos com 

teor de argila maior que 20%. Como a cultura da soja retira grande quantidade 

de K nos grãos (aproximadamente 20 kg de K2O por tonelada de grãos), deve-

se fazer manutenção com 45 a 60 kg ha de K2O, em função da produção 

esperada e independentemente da textura do solo. Nas dosagens de K2O 

acima de 50 kg ha, utilizar a metade da dose em cobertura, 30 ou 40 dias após 

a germinação, respectivamente para cultivares de ciclo mais precoce e mais 

tardio. Em qualquer circunstância, para evitar a concentração excessiva de 

nutrientes junto à semente e possível efeito salino do fertilizante potássico, a 

quantidade máxima a aplicar na linha deverá ser 120 kg ha de  P2O5 e 80 kg 

ha  de K2O ha, devendo o restante ser aplicado a lanço antes da semeadura. 

 

2.5. INOCULAÇÃO DAS SEMENTES 
 

 O nitrogênio (N) é o nutriente requerido em maior quantidade pela 

cultura da soja. Estima-se que para produzir 1000 kg de grãos são necessários 

80 kg de N. Basicamente, as fontes de N disponíveis para a cultura da soja são 

os fertilizantes nitrogenados e a fixação biológica do nitrogênio (FBN) 

(HUNGRIA et al  apud EMBRAPA, 2001).  

 Fixação biológica do nitrogênio (FBN) - É a principal fonte de N para a 

cultura da soja. Bactérias do gênero Bradyrhizobium, quando em contato com 

as raízes da soja, infectam as raízes, via pelos radiculares, formando os 

nódulos. A FBN pode, dependendo de sua eficiência, fornecer todo o N que a 

soja necessita (EMBRAPA SOJA, 2004). 

 A quantidade mínima de inoculante a ser utilizada deve fornecer 600.000 

células/sementes. Resultados de pesquisa indicam benefícios crescentes à 



nodulação e à fixação biológica do nitrogênio pela utilização de populações de 

até 1.200.000 células/sementes. 

A base de cálculo para o número de bactérias por semente é a 

concentração registrada no MAPA e que consta da embalagem. 

 

2.6.  CONTROLE DE INVASORAS 
 

 O controle de plantas daninhas consiste na adoção de certas praticas 

que resultam na redução da infestação, mas não necessariamente na completa 

eliminação ou erradicação. A redução da interferência de plantas daninhas, 

considerando-se uma cultura, deve ser feita até o nível em que as perdas pela 

interferência sejam iguais ao custo do controle, ou seja, de modo que não 

interfiram econômica da cultura ( SILVA  et al. Apud VARGAS E ROMAN , 

1999). 

 São verificados varias formas para o controle das invasoras na cultura, 

sendo que o método mais utilizado é o controle químico. Segundo Vargas e 

Roman (2006), as vantagens do controle químico são: alta eficiência, evita a 

competição de plantas daninhas desde a implantação da cultura; permite 

controlar plantas daninhas em épocas de chuva; não causa danos as raízes da 

cultura, sem revolver o solo; controla as plantas daninhas na linha da cultura 

alvo, e é de rápida operação. Entre as desvantagens estão o alto custo, pois 

exigem equipamentos adequados, pode ser toxico ao homem e se manejado 

de forma inadequada podem poluir o meio ambiente.  

2.7. PRAGAS E DOENÇAS 
 

 Entre os principais fatores que limitam o rendimento da soja, as doenças 

são os mais importantes e de difícil controle. Cerca de 40 doenças causadas 

por fungos, bactérias, nematoides e vírus afetam a cultura no Brasil. 

  A maioria dos patógenos da soja é transmitida através das sementes, e 

o uso de sementes contaminadas, originadas de diferentes áreas de produção, 

tem sido importante causa de introdução e aumento de novas doenças ou de 

raças fisiológicas de patógenos. ( EMBRAPA SOJA, 2015). 



 As plantas de soja podem ser atacadas por pragas desde a germinação 

das sementes e emergência das plantas até a fase de maturação fisiológica, 

sendo esses organismos maléficos constituídos por insetos, moluscos, 

diplópodes e ácaros. Essas pragas são classificadas como de importância 

primária, regional ou secundária, em função da sua frequência de ocorrência, 

abrangência e do potencial de danos que podem causar na cultura. Os 

problemas se iniciam com a presença de lagartas na cobertura a ser 

dessecada e os insetos de solo, seguido pelas pragas de superfície que 

atacam especialmente as plântulas. Em seguida, vêm os besouros e lagartas 

que se alimentam de folhas, flores e até mesmo de vagens e, finalmente,      os 

sugadores e brocas que atacam as folhas, as vagens ou os grãos em 

formação( GRIGOLLI E ÁVILA, 2014). 

2.8. COLHEITA 
 

A soja é colhida após a queda das folhas, com haste e vagens secas e 

com 14% de umidade nos grãos, variando entre 140 e160 dias após o plantio, 

quando atingiu o estádio de V8. Quando a produção é destinada ao 

fornecimento de sementes e colhida com um pouco mais de umidade. A 

colheita, geralmente a granel, é realizada por combinadas, que podem ser 

usadas também para outros cereais. 

Com relação as diversas causas de perdas ocorridas em uma lavouras 

de soja, as fontes podem ser definidos da seguinte forma: 

a) perdas antes da colheita - causadas por deiscência ou pelas vagens 

caídas ao solo antes da colheita; 

b) perdas causadas pela plataforma de corte - que incluem as perdas 

por debulha, as por altura de inserção e as por acamamento das plantas que 

ocorrem na frente da plataforma de corte; 

c) perdas por trilha, separação e limpeza - em forma de grãos que 

tenham passado através da colhedora durante a operação.(SILVA NUME 

2015). 



 

 

2.9. ADUBAÇÕES FOLIARES 
 

 Segundo Alberto (2015), A adubação foliar tem por objetivo 

complementar a adubação via solo, suprindo a planta de alguns nutrientes que 

no momento de maior demanda estejam abaixo do nível critico. 

 A fertilização foliar iniciou-se com o objetivo de corrigir as deficiências de 

micronutrientes. Assim a adubação foliar corretiva é usada quando se constata 

a deficiência nutricional e aplica-se o nutriente desejado. Portanto, a adubação 

foliar corretiva deve ser efetuada num determinado momento e seu efeito, 

geralmente, é de curta duração, pois  caso as causas da deficiência não sejam 

superadas, é muito provável que a mesma deficiência se faça sentir 

novamente, a medida que a planta retome seu crescimento normal. Este tipo 

de adubação foliar é muito efetivo, permitindo a correção rápida da deficiência, 

constituindo em ferramenta fundamental. Por exigir a correta identificação do 

problema, o que por vezes demanda tempo (BOYNTON,1954). 

 Os resultados de pesquisa com vários tipos de fertilizantes foliares 

indicam não haver vantagem de seu emprego na cultura de soja, excetuando-

se a aplicação de molibdênio  em solos com ph em agua inferior a 5,5 

(EMBRAPA, 2007). 

 Quando aplicados via folha os micronutrientes proporcionam uma 

correção rápida, menos duradoura e corretiva. Esse tipo de aplicação pode 

fazer parte do planejamento nutricional da cultura, ou atender a uma demanda 

imediata revelada pela diagnose visual e, ou foliar (SEDIYANA, TUNEO. Et al, 

2015). 

  

2.9.1. Adubação foliar suplementar estimulante 
 

Segundo Rosolem (1984), este tipo de adubação foliar verificam 

formulações de NPK, em determinadas proporções, quando aplicadas as folhas 

em pequenas doses, proporcionavam aumentos nas quantidades de nutrientes 

contidos nas plantas que eram superiores as quantidades aplicadas, 



concluindo-se pela existência de um efeito estimulante da adubação foliar na 

absorção radicular. 

Segundo Primavesi(1981), este tipo de adubação foliar seria 

recomendado para culturas vigorosas. As culturas nessa condição podem 

reagir a adubação foliar estimulante, geralmente mais que as culturas 

deficientes, pois esta pratica teria a finalidade de garantir a produção pendente, 

em períodos de estresses nutricionais. Esta adubação foliar representaria uma 

ajuda de curta duração, mas muito eficaz nos processos de crescimento de 

desenvolvimento da cultura.  

Segundo Andrade (2008), a adubação foliar é uma forma de 

fornecimento de nutrientes, na qual uma solução aquosa contendo um ou mais 

nutrientes é pulverizada na parte aérea da planta, penetrando no tecido vegetal 

e suprindo parte ou toda a demanda da cultura em termos do nutriente 

aplicado. 

  

2.9.2. Fatores que afetam a absorção de adubação foliar 

 

 2.9.2.1. Fatores externos 
 

Dos fatores inerentes aos nutrientes o mais importante é a mobilidade e 

sua capacidade de interação metabólica entre os nutrientes. Os principais 

fatores externos que influenciam a absorção foliar de nutrientes minerais são a 

luz, a disponibilidade de água no solo, a temperatura, a umidade atmosférica, 

ventos e também o modo de aplicação das pulverizações foliares. Luz - A 

energia luminosa é utilizada pela absorção iônica, pelas células, e favorece a 

translocação dos nutrientes. Quanto maior a intensidade luminosa, maior será 

a absorção de nutrientes pelas folhas (MOCELIM, 2004). 

 

2.9.2.2. Fatores internos 
 

Segundo Silva Nunes(2015), fatores internos afetam a absorção de 

adubação foliar. 



2.9.2.2.1. Permeabilidade da cutícula 
 

A espessura da cutícula, quantidade de cera, capacidade de 

umedecimento, número de estômatos e presença de pilosidade são fatores 

ligados a diferenças na absorção entre as espécies vegetais. A distribuição 

uniforme da solução, atingindo também a face abaxial das folhas, é 

recomendada na prática da adubação foliar. O grau de hidratação da folha tem 

grande importância para absorção de nutrientes, pois as cutículas bem 

hidratadas são mais permeáveis à solução. As cutículas desidratadas das 

folhas murchas são bastante impermeáveis. 

 

2.9.2.2.1. Idade da folha 
 

A absorção de nutrientes da solução é maior nas folhas novas do que 

nas velhas. Nestas, parece que o aumento da espessura da cutícula aumenta 

mais a resistência à penetração da solução. Além disso, as folhas mais novas 

apresentam maior atividade metabólica, consumindo mais rapidamente os 

nutrientes nos processos de síntese, reduzindo assim o seu estado iônico 

interno.  

 

2.9.2.2.2. Estado iônico interno 
 

A capacidade de absorção foliar pode ser limitada pela quantidade 

interna do nutriente, ou seja, do estado nutricional da planta. Plantas 

deficientes em um elemento o absorvem mais rapidamente do que plantas sem 

deficiência nutricional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATERIAIS E MÉTODOS  
 

 O trabalho foi realizado no interior do município de Fraiburgo – SC, mais 

precisamente na localidade de Linha Brasília interior na propriedade do Sr. Ari 

Krüger. 

 O experimento foi instalado no dia 15 de setembro de 2014 (plantio) e a 

colheita foi realizada no dia 11 de março de 2015. 

 Antes do plantio foi realizada a dessecação da total da área. No plantio 

as sementes foram tratadas com um inseticida sistêmico do grupo químico dos 

neonicotinóides com dose de 0,300ml por 100kg de sementes e  feita a 

inoculação com bactérias do gênero Bradyrhizobium com dose de 0,300ml por 

50 kg de semente, a adubação utilizada de base foi de adubo 0-20-20 

(300kg\há). 

A aplicação de o primeiro adubo foliar foi realizada no dia 01 de 

dezembro, utilizando o fertilizante foliar Plant Pród 15-15-30 (complexo de 

nutriente de NPK, indústria Master Plant-Prod) com dose de 2,5 kg\há, com o 

objetivo de estimular o crescimento da planta e aumento de área foliar.  

 A segunda aplicação de adubo foliar foi realizada no dia 20 de 

dezembro, utilizando o fertilizante foliar Plant Pród  15-15-30 (complexo de 

nutriente de NPK, indústria Master Plant-Prod.) com dose de 2,5kg\há, com o 

objetivo de conservação e fortalecimento foliar e proporcionar um melhor 

enchimento de grãos nas vagens e maior ganho de peso de grãos. 

 E no experimento testemunha não foi feita nenhuma aplicação de 

adubações foliares. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente ao acaso com 2 

tratamentos (tratamento 1 com o uso do adubação foliar, tratamento 2 sem o 

uso do adubação foliar), e 14 repetições para cada tratamento. 

  A colheita do experimento foi realizada de forma manual, com o corte da 

planta inteira de cada repetição, pesagem da planta inteira e debulha e 

separação dos grãos de forma  manual. Havendo separação de cada repetição 

e tratamento para realização da análise de produtividade para analisar se foi ou 

não viável a aplicação de adubação foliar. 

 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Para a coleta dos dados foram utilizados 2 tratamentos com 14 

repetições, com espaçamento de 0,50 metros entre repetições por 10 metros 

de comprimento, totalizando uma área total de 70 m² em cada tratamento. 

 Os dados obtidos são descritos na tabela abaixo. 

 

Tabela1. Produção de matéria seca e de grãos em Kg. da soja com e sem 

aplicação de adubação foliar. 

Tratamento Matéria Seca Grãos 

Com Foliar 4,186a  1,811a  

Sem Foliar 3,836a 1,707a  
Medias seguidas da mesmas letras não se diferem entre si significativamente pelo teste de 

tukey a 5%. 

Fonte: (KRUGER, 2015) 

 

Analisando a tabela acima, observamos que, estatisticamente não houve 

diferença significativa na produtividade da soja, em que foi realizada a 

aplicação de adubação foliar com plant pród 15-15-30. 

Porem, houve um pequeno incremento na produtividade na área em que 

se aplicou o fertilizante foliar, conforme mostra a tabela abaixo. 

 

Tabela 2. Viabilidade econômica do fertilizante foliar. 

Produtividade (Há) preço da saca  (R$)  Total (R$) 

com foliar 60,35 60,00 3621,00 

sem foliar 56,90 60,00 3414,00 

Diferença 3,45 ---------------------- 207,00 

Fonte: (KRUGER, 2015). 

 Observando a tabela acima podemos observar que o fertilizante foliar 

incrementou em 3,45 sacas a produção por hectares. 

 O preço pago ao produtor pela saca de soja no município de Fraiburgo 

esta em R$ 60,00 fazendo a diferença de R$ 207,00. 

O fertilizante foliar Plant Pród 15-15-30 custa R$ 18,50 o Kg. A dosagem 

usada no experimento foi de 2,5 Kg por hectare, então para um hectare de soja 

com o fertilizante foliar são gastos R$ 46,25 por aplicação, sendo que foram 



feitas duas aplicações de fertilizante foliar, gerando um custo de R$ 92,50 a 

mais do que o convencional. 

O lucro obtido com o uso do fertilizante foliar foi de  R$ 114,50, sendo 

1,9 sacas a mais por hectare,  que é a diferença entre o valor da produção 

descontando o custo do produto, mostrando que foi gerado uma lucratividade a 

mais do que no experimento que não ganhou a adubação foliar. 

Segundo Embrapa Soja (2005), os resultados experimentais realizados 

pelas instituições de pesquisa têm mostrado grande variabilidade na resposta 

da soja à aplicação de fertilizantes foliares. Na tentativa de conseguir aumento 

na produtividade da soja com a consequente diminuição do custo relativo, tem 

motivado os produtores a utilizar estes produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSÃO 
 

Pode-se concluir que o uso de adubação foliar na soja, não apresentou 

diferenças estatísticas significativas de produtividade física, em relação a 

testemunha. 

O uso do fertilizante foliar Plant Pród 15-15-30 se mostrou viável 

economicamente com um aumento de 6,0% na produtividade por hectare e 

6,1% ou 1,9 sacas a mais por hectares na renda financeira. 
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