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Resumo 

A diagnose da exportação nutricional da cultura identifica a quantidade real dos 
nutrientes extraídos do local de cultivo no momento da colheita. Nesse sentido, 
possibilita os ajustes na reposição adequada dos nutrientes de cada cultivar. O objetivo 
desse trabalho foi avaliar a exportação nutricional dos frutos + ráquis de seis cultivares 
de bananeira, em dois ciclos produtivos, nas condições edafoclimáticas do Norte 
Fluminense. O experimento foi conduzido em blocos casualizados, num esquema 
fatorial 6x2 sendo seis tratamentos referentes às cultivares (Maçã, BRS Tropical, BRS 
Conquista, Prata-Anã, FHIA 18 e BRS Platina) avaliado em dois ciclos de produção, 
com três repetições.  Na análise da extração nutricional da cultura, avaliaram-se os 
frutos e a ráquis na ocasião da colheita, utilizando-se pedaços centrais dos frutos (polpa 
+ casca), retirados da fileira externa da 2ª, 3ª e 4ª pencas. Para a amostragem da ráquis, 
retirou-se um pedaço da sua porção mediana. Na extração nutricional considerou-se em 
separado os teores da ráquis e dos frutos, a massa seca da ráquis e dos frutos e a 
produtividade (t ha-1) de cada cultivar. A análise estatística foi efetuada por meio de 
análises de variância para as características quantificadas, utilizando-se o teste F ou o 
Teste de Tukey a 5% de probabilidade. De acordo com a literatura da bananeira, o 
macronutriente potássio apresentou maior exportação dos frutos + ráquis, seguidas de 
nitrogênio, magnésio, potássio, cálcio, enxofre, além dos micronutrientes zinco, boro, 
ferro e cobre. Entretanto, no segundo ciclo o maior elemento da exportação fruto + 
ráquis foi o nitrogênio. O material genético FHIA 18 apresentou maiores valores de 
exportação de nutrientes das demais cultivares. Contudo, o presente trabalho será 
avaliado mais um ciclo produtivo para observar a adaptabilidade e estabilidade das 
cultivares na região Norte Fluminense. 

 
Palavras-chave: Musa spp., nutrição mineral, fruto e ráquis, diagnose. 
 
Abstract 

Nutritional export of banana plants in two production cycles in Northern 
Fluminense, RJ, Brazil. 

Diagnosis of culture nutrient exportation identifies real amount of nutrients 
extracted from raise site in the moment of harvest. In this way, it allows adjusts in the 
adequate reposition of nutrients of each cultivar. The aim of this work was to evaluate 
nutrient exportation of fruits and stem from six banana tree cultivars in two productive 
cycles in edafoclimatic conditions in North Fluminense. Experiment was carried out in 
randomized blocks in a 6 x 2 factorial arrangement, being six cultivar referred 
treatments evaluated in two production cycles with three repetitions. In analysis of 
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culture nutrient extraction, both fruits and stem were studied during harvest, using 
central portions from the fruits (pulp + shell) taken from the external row of 2nd and 3rd 
hands. For stem sampling, a portion of their middle region was taken. In nutrient 
extraction, it was held apart levels of stem and fruits, dry mass of stem and fruits and 
productivity of each cultivar. Statistical analysis were conveyed by means of variance 
test for quantified characteristics using F-test or Turkey test at 5% level. According to 
banana tree literature, the macronutrient potassium is the greatest exportation of 
fruits+stem, followed by nitrogen, magnesium, calcium, sulfur and the micronutrients 
boron, iron and copper. Nevertheless, in the second cycle the greatest element of 
exportation was nitrogen. Genetic material FHIA18 showed the highest exportation 
values from all cultivars. 
 
Keywords: Musa spp., mineral nutrition, fruit and stem, diagnosis. 

 
Introdução 

A bananeira é considerada uma espécie frutífera tropical de expressiva 
importância econômica para o Brasil, principalmente por gerar emprego na agricultura, 
fixar o homem no campo e apresentar elevada demanda pelos consumidores. 

O emprego de novas cultivares na bananicultura nacional requer estudos do 
desempenho individual das cultivares, e a nutrição, um dos fatores determinantes para a 
sucesso da implantação das mesmas nas regiões produtoras. E a bananeira é uma planta 
muito exigente em nutrientes, não só por produzir grande massa vegetativa, mas 
também por apresentar elevadas quantidades de elementos absorvidos pela planta e 
exportados pelos frutos (Silva et al., 1999).  

O adequado atendimento das exigências nutricionais faz com que as plantas 
frutíferas possam expressar todo seu potencial genético. Logo, conhecer a composição 
química do cacho e da ráquis, pode se estimar a reposição dos nutrientes exportados 
pela cultura e desta forma ajustar o manejo da nutrição da planta (Turner & Barkus, 
1982). Teixeira (2001) destaca que a manutenção de rendimentos elevados ao longo do 
tempo depende da reposição dos nutrientes exportados por meio de adubações.  

O trabalho objetivou determinar a exportação nutricional dos frutos + ráquis de 
seis cultivares de bananeira: Prata-Anã, FHIA 18, BRS Platina, Maçã, BRS Tropical e 
BRS Conquista, durante dois ciclos produtivos, nas condições edafoclimáticas do Norte 
Fluminense. 

 
Material e Métodos 

O experimento foi realizado em condições de campo na UAP - Unidade de 
Apoio a Pesquisa, UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, 
situada no município de Campos dos Goytacazes, ao Norte do Estado do Rio de Janeiro, 
posicionada na latitude 21°19’23’’, longitude 41°10’40’’ e altitude de 14 m.  

Segundo a classificação climática de Köppen, o clima da região Norte 
Fluminense, RJ é classificado com Aw, isto é, clima tropical úmido, com verão 
chuvoso, inverno seco e temperatura do mês mais frio superior a 18ºC. A temperatura 
média anual se situa em torno de 24ºC, sendo a amplitude térmica muito pequena. A 
precipitação pluviométrica média anual está em torno de 1.023 mm (Gomes, 1999). As 
características climáticas, químicas e físicas do solo da área experimental estão 
apresentadas, respectivamente na (Quadros 1 e 2). 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em parcelas 
subdivididas, com seis tratamentos: Prata-Anã, FHIA 18, BRS Platina, Maçã, BRS 
Tropical e BRS Conquista, com três repetições. A unidade experimental foi composta 
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por quatro plantas úteis, com plantas de mesma cultivar servindo de bordadura. O 
espaçamento de três metros entre linhas e dois metros entre plantas, numa densidade de 
1666 plantas ha-1. 

A correção e adubação do solo foi baseada no manual de recomendação do 
estado do Rio de Janeiro (Freire et al., 2013). Anualmente a saturação de bases foi 
ajustada a 70% (calcário dolomítico), a adubação ministrada bimestralmente em 
cobertura, com 40 g de ureia (300 kg ha-1 ano-1 de N), 45 g de cloreto de potássio (270 
kg ha-1 ano-1 de K2O) e 50 g de fosfato simples (90 kg ha-1 ano-1 de P2O5). 
Semestralmente, foram adicionados, 50 g de calcário dolomítico e 50 g do formulado 
com micronutrientes FTE - BR12, cuja composição por kg é de18 g de B; 8,0 g de Cu; 
30 g de Fe; 30 g de Mn; 1,0 g de Mo e 90 g de Zn (Fontes et al., 2003). 

O sistema de irrigação utilizado foi o de microaspersão, sendo cada emissor 
instalado entre as plantas ao longo da linha. O manejo da irrigação foi definido com base 
na capacidade de retenção de água no solo e na máxima capacidade 
evapotranspirométrica da cultura (Carvalho & Oliveira, 2012). Foram realizados todos 
os demais tratos culturais recomendados para a cultura. 

Na amostragem para análise da extração nutricional da cultura, avaliaram-se os 
frutos e a ráquis na ocasião da colheita. Para determinar a composição mineral dos 
frutos verdes, utilizou pedaços centrais dos frutos (polpa + casca), retirados da fileira 
externa da 2ª, 3ª e 4ª pencas. Para a amostragem ráquis, foi retirada na sua porção 
mediana, para determinação dos teores de nutrientes minerais.  

Após o procedimento de amostragem do material, estes foram acondicionados 
em sacos de papel e levados para o laboratório. As amostras foram secas em estufa com 
circulação forçada de ar à temperatura de 70oC, durante 72 horas. Após a secagem, o 
material foi triturado em moinho tipo Wiley com peneira de 20 mesh e armazenado em 
frascos hermeticamente fechados. 

Os nutrientes analisados foram: nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio 
(Ca), magnésio (Mg), enxofre (S), boro (B), ferro (Fe), zinco (Zn), cobre (Cu). O N foi 
determinado pelo método de Nessler após digestão com ácido sulfúrico; e submetido ao 
Specord (analytikjena); P, K, Ca, Mg, S, Fe, Zn, B e Cu após digestão com ácido nítrico 
e peróxido de hidrogênio foram submetidos à espectrometria de emissão atômica 
(ICPE-9000, Shimadzu). As análises foram efetuadas no Setor de Nutrição Mineral de 
Plantas do Laboratório de Fitotecnia CCTA / UENF. 

A extração nutricional foi determinada individualmente para cada cultivar, 
considerando em separados os teores da ráquis e dos frutos, a massa seca da ráquis e dos 
frutos e a produtividade (t ha-1) de cada cultivar. Sendo as produtividades (t/ha) das 
cultivares no primeiro ciclo, Prata Anã (31,09), FHIA 18 (38,07), BRS Platina (31,91), 
Maçã (22,79), BRS Tropical (29,85), BRS Conquista (41,82) e média de 32,59 e no 
segundo ciclo de Prata Anã (24,55), FHIA 18 (32,40), BRS Platina (24,01), Maçã 
(21,63), BRS Tropical (16,25), BRS Conquista (36,15) e média de 25,83. 

A análise estatística foi efetuada por meio de análises de variância para as 
características quantificadas, utilizando-se o teste F ou o Teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 
Resultados e Discussão 

A ordem decrescente de exportação dos nutrientes mineral pela cultura foi 
através dos valores médios dos macronutrientes (kg ha-1) e micronutrientes (g ha-1) nos 
dois ciclos de produção. Foi observada a seguinte sequência, K (147,9) > N (60,3) > Mg 
(10,6) > P (8,9) > Ca (3,9) > S (3,7) > Zn (97,1) > B (93,7) > Fe (40,2) > Cu (29,0).  
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Quantidades de nutrientes exportados semelhantes foram encontrados por 
Teixeira et al., (2008) onde afirmam que para produzir 40 t ha-1 de bananas Cavendish, 
em média, o macronutriente (kg ha-1) e micronutrientes (g ha-1) mais exportados pelo 
cacho foram o K (182,0) seguido pelo N (68,0), Mg (10,0), P (8,0), Ca (6,0), S (3,0), Fe 
(147,0), B (89,0), Zn (68,0) e Cu (25,0). Outros autores encontraram resultados 
parecidos na ordem de exportação para os macronutrientes. Salomão et al. (2004) 
encontraram a ordem decrescente de K > N > Mg > P > Ca e Borges & Silva (1995) 
obtiveram, K > N > Mg > P > Ca.  

Valores divergentes foram observados para os micronutrientes, Hoffmann et al 
(2010a) que obtiveram a ordem decrescente da exportação para a maioria das variedades 
estudadas de Mn > Fe > B > Zn > Cu. A absorção e exportação de nutrientes está 
intimamente ligada a diversos fatores, o hídrico, o solo, o genético, a região e o manejo 
nutricional da planta, portanto ocasionando certa variação na comparação com outros 
trabalhos. 

Houve diferenças da exportação nutricional entre os ciclos para os nutrientes P, 
K, Ca, Mg, Cu e Fe sendo maior no primeiro ciclo em relação ao segundo (Quadro 3).  

As diferenças na exportação nutricional entre os ciclos podem ter sido 
influenciadas pela redução na produtividade do primeiro para o segundo ciclo, afetando 
diretamente a quantidade a quantidade de massa seca retirada da área, por consequência 
uma menor exportação de nutrientes. 

A cultivar FHIA 18 foi a que exportou a maior quantidade de Fe, mas não 
diferiu da BRS Conquista (Quadro 4). Já para as demais cultivares a exportação foi 
baixa, com valores entre 5,8 a 8,7 kg ha-1. Borges & Silva (1995) avaliaram extração de 
nutrientes pela cultura da banana e constataram que o fósforo foi o macronutriente 
menos exportado pelos frutos na média de cinco cultivares. De acordo com Robinson 
(1996), a cultura da banana tem baixo requerimento de fósforo. 

Dentre os nutrientes, o K foi o mais exportado pelos frutos e ráquis A maior 
exportação do K foi apresentada pela FHIA 18, dentre as médias das cultivares houve 
uma variação de 92,1 a 238,2 kg ha-1 da exportação do nutriente (Quadro 4). Outros 
autores avaliando a exportação pelo cacho, constataram que o potássio seguido pelo 
nitrogênio foram os nutrientes mais exportados (Salomão et al., 2004), (Teixeira et al., 
2008) e (Hoffmann et al., 2010a). 

Para o cálcio, a maior exportação também foi verificada para a ‘FHIA 18’ e as 
menores médias ‘Maçã’ e ‘BRS Tropical’ (Quadro 4). A menor média foi observada no 
cultivar Maçã (2 kg ha-1), e consequentemente foi a planta que menos extraiu e 
mobilizou o nutriente para o cacho. Tais resultados são importantes para um diagnóstico 
e ajuste do manejo nutricional da cultivar. 

A cultivar FHIA 18 apresentou a maior exportação de magnésio (16,6), em kg 
ha-1, em relação às demais cultivares, Prata Anã (10,2), BRS Platina (10,9), Maçã (6,1), 
BRS Tropical (7,6) e BRS Conquista (12,7) (Quadro 4). Soares et al., (2008) avaliaram 
o acúmulo, exportação e restituição de nutrientes em Limoeiro - CE, para a Prata Anã 
com uma produtividade de 12,99 kg ha-1, encontraram uma exportação de magnésio foi 
de 3,3 kg ha-1. Os dados mostraram grande variação entre as cultivares e outros cultivos 
para a extração. 

A ‘Prata Anã’ foi a maior exportadora de cobre dentre as cultivares (Quadro 5). 
Hoffmann et al.(2010a), avaliando o acúmulo de matéria seca e de macronutrientes de 
seis cultivares de bananeira, observaram que os valores exportados de cobre para a 
cultivar Prata Anã foram de 25,2 g ha-1, sendo o menor dentre as cultivares avaliadas e 
55% menores do que os observados em Campos dos Goytacazes-RJ. É possível que a 
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concentração deste elemento químico no solo e o manejo da adubação, entre outros 
fatores, possam influenciar a extração.  

Para Fe, dentre as cultivares estudadas, a FHIA 18 foi superior na exportação as 
cultivares BRS Platina e Maçã, entretanto não diferiu dos outros genótipos (Quadro 5). 
Houve uma grande variação entre as cultivares, de 269 a 75 g ha-1. Resultados com uma 
amplitude maior foram observadas por Hoffmann et al. (2010b), que avaliaram a 
extração de micronutrientes pelo cacho de seis cultivares, e o conteúdo de Fe variou de 
534,6 a 56,4 g ha-1.  

Houve um incremento na exportação de nitrogênio no segundo ciclo de cultivo, 
exceto para a ‘BRS Tropical’ (Quadro 6). Apesar da menor produtividade no segundo 
ciclo a nível de campo, houve uma maior acumulação e exportação do nitrogênio, 
acredita-se que no segundo ciclo a planta potencialize sua absorção do nutriente no solo.  

Entre as cultivares, no primeiro ciclo, a FHIA 18 foi a que extraiu mais, 
entretanto não diferiu da BRS Conquista. Contudo no segundo ciclo, confirmou-se a 
tendência de maior extração para o nutriente nitrogênio (Quadro 6). As cultivares FHIA 
18 e BRS Conquista foram igualmente produtivas, e consequentemente possuem a 
maior exportação do Nitrogênio, entretanto a maior exportação do cultivar FHIA 18 no 
segundo ciclo se deve as características da cultivar de maior exigência e translocação do 
nutriente para o cacho. 

Hoffmann et al. (2010a) avaliaram o acúmulo de matéria seca e de 
macronutrientes de seis cultivares de bananeira, e observaram que os valores N 
exportados variarão de 25,7 a 103,2 kg ha-1. A amplitude dos valores exportados no 
presente trabalho foi de 26,7 a 68,2 kg ha-1 no primeiro ciclo e de 48,6 até 135,5 kg ha-1. 
Tais resultados indicam grande variação que pode ocorrer entres outros trabalhos e 
ciclos produtivos, devido a diversos fatores climáticos, manejo e em função das 
variedades. 

Para o enxofre, ocorreu uma diminuição da exportação do nutriente no segundo 
ciclo, menos a ‘Maçã’ que não diferiu. Devido a menor produtividade apresentada no 
segundo ciclo. Entre as cultivares, a FHIA 18 foi a que obteve a maiores valores nos 
dois ciclos produtivos (Quadro 6). No segundo ciclo, por exemplo, a cultivar apresentou 
aproximadamente 2 vezes maior extração do que as cultivares Prata Anã, BRS Platina, 
Maçã e BRS Tropical.  

Para o micronutriente Boro, ocorreu uma acentuada diminuição da exportação 
do nutriente em todas as cultivares no segundo ciclo, Prata Anã (106%) FHIA 18 
(96%), BRS Platina (98%), Maçã (72%), BRS Tropical (421%) e a BRS Conquista 
(138%) (Quadro  7). Possivelmente devido as menores produtividades apresentadas pelo 
pelas cultivares. Destaca-se a cultivar BRS Tropical que apresentou a maior perda de 
acumulação do nutriente no fruto. Entre as cultivares no primeiro ciclo, a FHIA 18 e a 
BRS Tropical foram as mais exportadoras, entretanto no segundo ciclo foram a FHIA 
18, BRS Platina e a BRS Conquista foram as superiores. 

No nutriente Zn, houve diferença entre a média das cultivares nos ciclos 
produtivos, apenas a BRS Platina e Maçã não diferirão entre os ciclos, para demais 
ocorreu uma queda devido a menor produção. (Quadro 7). Separando as cultivares em 
grupos de quantidade exportada, destaca-se como a FHIA 18 como maior exportadora 
do nutriente, medianamente as cultivares Prata Anã, BRS Platina e BRS Conquista, e 
exportação inferior, a BRS Tropical e Maçã. Confirmando as características 
exportadoras de cada cultivar.  
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Conclusão 
O material genético FHIA 18 apresentou maiores valores de exportação de 

nutrientes em relação às demais cultivares. 
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Quadro 1 - Características físicas de granulometria, densidade de partícula, densidade 
do solo e condutividade elétrica de amostras de solo (0-20 e 20-40 cm) da área 
experimental na Unidade de Apoio à pesquisa da UENF. P, K, Zn, Cu, Fe e Mn: 
Extrator-Mehlich1; Ca, Mg e Al - Extrator - KCl - 1mol/L. 

 
Quadro 2 - Características químicas da amostra do solo do primeiro ciclo (0-20 e 20-40 
cm) e do segundo ciclo (0-20 cm) da área experimental na Unidade de Apoio à Pesquisa 
da UENF. O Boro foi extraído com água quente e o Enxofre extrator fosfato 
monocálcico. 

 
Quadro 3 - Exportação de P, K, Ca, Mg, Cu e Fe pela colheita de frutos + ráquis em 
dois ciclos de produção no Norte Fluminense. Médias seguidas de letras iguais na 
coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P <0,05). 

 
Quadro 4 - Exportação de P, K, Ca e Mg pela colheita de frutos + ráquis por seis 
cultivares de bananeira em dois ciclos de produção no Norte Fluminense. Médias 
seguidas de letras iguais na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P <0,05). 

 
 

Profundidade Areia Argila Silte 
Densidade de 

Partícula 

Densidade do 

solo 
Condutividade Elétrica 

(cm) ----------------------------------(g cm-3)--------------------------------- ----------dS m-1---------- 

0-20 60 480 460 2,41 1,16 0, 245 

20-40 40 480 480 2,42 1,16 0, 249 

Ciclo 
Prof. pH S P K Ca Mg Al H+Al Na C 

cm H2O ------mg/dm3----- --------------------------mmolc/dm3---------------------- g/dm3 
1º 0-20 5,5 22 4 2,1 32,2 43 1,9 39,5 3,1 17,4 
1º 0-40 5,4 31 5 1,3 25,8 41 3,2 33,6 2,5 11,3 
2º 0-20 5,1 25 7 2,1 27,3 15 2,3 42,8 5,6 13,4 

Ciclo 
Prof. MO CTC SB V m Fe Cu Zn Mn B 

cm g/dm3 mmolc/dm3 % % --------------------------mg/dm3------------------
------- 

1º 0-20 30 120 80,4 67 2 111 1,91 6,45 59,24 0,30 
1º 0-40 19 104 70,6 68 4 141 1,95 4,09 34,63 0,35 

2º 0-20 23 111 69,0 62 3 50,8 3,64 10,9 61,44 1,35 

Cultivar P 
(kg ha-1) 

K 
(kg ha-1) 

Ca 
(kg ha-1) 

Mg 
(kg ha-1) 

Cu 
(g ha-1) 

Fe 
(g ha-1) 

1º ciclo 10,9 a 178,2 a 4,3 a 12,9 a 38,0 a 219 a 
2º ciclo 7,0 b 117,5 b 3,6 b 8,4 b 24,1 b 128 b 
Média 8,9 147,9 3,9 10,6 31,1 173,1 

CV (%) 18,7 14,9 16,0 14,8 29,0 40,2 

Cultivar P 
(kg ha-1) 

K 
(kg ha-1) 

Ca 
(kg ha-1) 

Mg 
(kg ha-1) 

Prata Anã 7,3 c 120,1 cd 3,9 b 10,2 bc 
FHIA 18 13,1 a 238,2 a 6,8 a 16,6 a 
BRS Platina 8,7 bc 141,9 bc 4,1 b 10,9 b 
Maçã 5,8 c 92,1 d 2,0 c 6,1 d 
BRS Tropical 7,8 c 131,4 bcd 2,7 c 7,6 cd 
BRS Conquista 11,2 ab 163,7 b 4,2 b 12,7 b 
Média 8,9 147,9 3,9 10,6 

CV (%)             18,7              14,9 16,0 14,8 
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Quadro 5 - Exportação de cobre e ferro pela colheita de frutos + ráquis por seis 
cultivares de bananeira em dois ciclos de produção no Norte Fluminense. Médias 
seguidas de letras iguais na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P <0,05). 

 
Quadro 6 - Exportação de N e S, pelos frutos + ráquis de seis cultivares de bananeira em 
dois ciclos de colheita no Norte Fluminense. Médias seguidas pelas mesmas letras, 
minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P 
<0,05). 

 
Quadro 7 - Exportação de B e Zn, pelos frutos + ráquis de seis cultivares de bananeira 
em dois ciclos de colheita no Norte Fluminense. Médias seguidas pelas mesmas letras, 
minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P 
<0,05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultivar Cobre (g ha-1) Ferro (g ha-1) 
Prata Anã 56,1 a 216 ab 
FHIA 18 31,6 b 269 a 
BRS Platina 28,2 b 139 bc 
Maçã 25,8 b 75 c 
BRS Tropical 25,4 b 149 abc 
BRS Conquista 19,5 b 191 abc 
Média 31,1 173,1 
CV (%) 29,0 40,2 

Cultivar 
N (kg ha-1) S (kg ha-1) 

1º ciclo 2º ciclo 1º ciclo 2º ciclo 
Prata Anã 33,8 Bcd 64,6 Ac 3,7 Abc 2,3 Bb 
FHIA 18 68,2 Ba 135,3 Aa 7,4 Aa 4,9 Ba 

BRS Platina 47,6 Bbc 62,5 Ac 4,7 Ab 2,5 Bb 
Maçã 26,7 Bd 55,7 Ac 2,7 Ac 2,1 Ab 
BRS Tropical 46,0 Abc 48,6 Ac 5,0 Ab 2,1 Bb 
BRS Conquista 53,1 Bab 81,9 Ab 5,0 Ab 3,1 Bb 
Média 45,9 74,7 4,7 2,8 

CV (%) 11,5 14,4 

Cultivar B (g ha-1) Zn (g ha-1) 
1º ciclo 2º ciclo 1º ciclo 2º ciclo 

Prata Anã 97,6 Abc 47,2 Bb 105,5 Ab 75,4 Bbc 
FHIA 18 193,3 Aa 98,4 Ba 225,2 Aa 126,3 Ba 
BRS Platina 121,5 Ab 61,2 Bab 108,5 Ab 88,7 Aab 
Maçã 53,7 Ac 31,2 Bb 54,2 Ac 40,5 Ac 
BRS Tropical 190,4 Aa 36,5 Bb 92,1 Abc 44,2 Bc 
BRS Conquista 136,8 Ab 57,4 Bab 127,3 Ab 77,4 Bbc 
Média  132,2 55,3 118,8 75,4 
CV (%) 18,6 16,6 




