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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de cálcio (Ca) e boro (B), aplicados 

em pulverização foliar, em duas fases reprodutivas da cultura de quatro cultivares de soja, nos 

teores de macronutrientes e micronutrientes foliares e nas sementes. A pesquisa foi conduzido 

no ano agrícola 2006/07 em área experimental da Fazenda de Ensino e Pesquisa pertencente à 

Faculdade de Engenharia, UNESP, Câmpus de Ilha Solteira, localizada no município de 

Selvíria –MS. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 4 

repetições. Os tratamentos foram dispostos em um esquema fatorial 4X5X2, sendo 4 culti 

vares de soja (BRS MG 68 Conquista, BRS 245 RR, BRS MG 705S RR e BRS Favorita RR), 

5 doses de fertilizante mineral foliar a base de cálcio e boro (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 L/ha
-1

) em 2  

estádios fenológicos (R1- Início da floração e R3- final da floração). O material foi analisado 

seguindo a metodologia relatada por Bataglia et al. (1983).  Os dados referentes aos teores de 

macro e micronutrientes foliar e macronutrientes nas sementes foram submetidos a análise de 

variância, com as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Há diferenças na absorção de 

nutrientes entre cultivares, o que leva a diferentes teores foliares. 

 

Palavras-chave: nutrientes foliares; sementes; soja 

 

Macro and micro foliar and macronutrients in seeds of four soybean cultivars 

foliar fertilization a function of the basis of calcium and boro 
 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the effect of calcium (Ca) and boron (B), applied to leaf spraying 

in two phases reproductive of soybeans to macronutrients and micronutrients on leaf and 

seeds of four varieties of soybeans. The study was conducted in the 2006/07 agricultural year 

at experimental area UNESP, Ilha Solteira, Campus located in Selvíria-MS county. The 

experimental design was a randomized block with 4 repetitions. Treatments were arranged in 

a factorial 4X5X2, and 4 varieties of soybeans (BRS MG68 Conquista, BRS 245 RR, BRS 

MG 705S RR and BRS Favorita RR), 5 doses of leaf fertilizer with calcium and boron (0, 0.5, 

1.0, 1.5, 2.0 L/ha-1) in 2 phenological stadia (R1-Beginning of flowering and R3-end of 

flowering). Evaluations of nutritional contents followied the methodology reported by 

Bataglia et al. (1983). The content of macro and micro nutrients in the leaves and seeds were 

subjected to analysis of variance, compared with the averages by Tukey test to 5%. The 

uptake nutrients among cultivars are different so it tabe to leaf content. 

 

Keywords: leaf nutrients; seeds; soybean 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca de novas alternativas para o 

aumento da produtividade da soja tem sido 

constante objetivo de pesquisadores e 

produtores. A aplicação de nutrientes às 

folhas das plantas, com o objetivo de 

complementar ou suplementar as 

necessidades nutricionais das mesmas, não é 

uma prática nova, sendo conhecida há mais 

de 100 anos (Borkert 1987) embora, só 

recentemente, estudada mais a fundo, se 

comparada a outros métodos de adubação. 

Apesar de todos os conhecimentos e 

de algumas vantagens, o uso dos principais 

nutrientes em pulverização foliar tem sérias 

restrições. Rosolém (1984) ressalva que a 

utilização de sais solúveis de NPK, somente 

deve ser feita em baixa concentração, sendo 

necessárias várias aplicações para atingir a 

adequada quantidade de nutrientes nas 

plantas, capaz de afetar significativamente a 

produtividade. 

Quando a concentração é aumentada, 

pode ocorrer a queima das folhas. Na prática, 

têm sido obtidos resultados muito 

inconsistentes quanto à sua eficiência, 

havendo ainda inúmeros pontos obscuros a 

serem estudados, para que seja possível sua 

utilização em larga escala. 

A adubação foliar na cultura da soja 

vem sendo muito difundida por empresas 

deste ramo, surgindo como uma opção viável 

de fornecimento suplementar de nutrientes, 

principalmente quando constatados níveis 

baixos na planta. 

Segundo os preceitos da agricultura, 

um adequado manejo do solo, da nutrição e 

do cultivo são fatores fundamentais para a 

sanidade da planta. Qualquer adubação que 

proporcione à planta uma condição 

fisiológica ótima oferece-lhe o máximo de 

resistência ao ataque de fito-moléstias 

(Chaboussou 1987). 

A disponibilidade de produtos 

comerciais contendo macronutrientes e 

micronutrientes tem aumentado nos últimos 

anos, e existem resultados experimentais 

mostrando grande variabilidade de resposta à 

sua aplicação.  

O presente trabalho teve como 

objetivo avaliar o efeito de cálcio (Ca) e boro 

(B), aplicados em pulverização foliar, em 

duas fases reprodutivas de quatro cultivares 

de soja, nos nutrientes foliares e nas 

sementes. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi conduzido no ano 

agrícola 2006/07 em área experimental da 

Fazenda de Ensino e Pesquisa pertencente à 

Faculdade de Engenharia, UNESP, Câmpus 

de Ilha Solteira, localizada no município de 

Selvíria –MS. O local apresenta as seguintes 

coordenadas geográficas: 51º22’W e 

20º22’S, com altitude de 355 metros. O solo 

da área experimental foi classificado por 

Demattê (1980) e reclassificado de acordo 

com o Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (Embrapa Solos 1999), como 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico 

típico, muito argiloso, A moderado, 

hipodistrófico, álico, caulinítico, férrico, 

epicompactado, muito profundo e 

moderadamente ácido (LVd). 

O clima é do tipo Aw, apresentando 

temperatura média anual de 23,5
o
C, 

precipitação pluvial anual média de 1.370 

mm e umidade relativa do ar entre 70 e 80% 

(média anual). 

Antes da instalação do experimento 

foram coletadas amostras de solo da área 

experimental e a análise de solo realizada de 

acordo com metodologia proposta por Raij & 

Quaggio (1983) apresentou as seguintes 

características químicas: matéria orgânica: 27 

g/dm
3
; pH(CaCl2): 5,3; P: 13 mg/dm

3
 ; K: 2,4 

mmolc/dm
3
; Ca: 19,0 mmolc/dm

3
; Mg: 13 

mmolc/dm
3
; H+Al: 22,4 mmolc/dm

3
 e 

saturação por bases de 57 %. 

As parcelas foram constituídas por 4 

linhas de 5,0 m de comprimento espaçadas 

de 0,45 m entre si. A área útil considerada foi 

constituída pelas 2 linhas centrais, 

desprezando-se 1,00 m em ambas as 

extremidades de cada linha. O preparo de 

solo consistiu de uma aração e duas 

gradagens. 
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A semeadura foi realizada em 

13/12/2006 mecanicamente colocando-se 18 

sementes m
-1

, para cada cultivar. Aplicou-se 

250 kg ha
-1

 da fórmula 8-28-16, por ocasião 

da semeadura. Os tratos culturais consistiram 

da aplicação de herbicida pós emergência, 

complementados por capinas manuais. O 

tratamento fitossanitário constituiu da 

aplicação de inseticidas para o controle de 

lagartas e percevejos de acordo com as 

recomendações para a cultura da soja na 

região (Embrapa 2003).  

O delineamento experimental 

utilizado foi o de blocos casualizados com 3 

repetições. Os tratamentos foram dispostos 

em um esquema fatorial 4X5X2, sendo 4 

variedades de soja (BRS MG68 Conquista, 

BRS 245 RR, BRS MG705S  RR e Favorita 

RR) sendo três cultivares transgênicas e uma 

convencional, 5 doses de fertilizante foliar a 

base de cálcio e boro (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 

L/ha
-1

) em 2 estádios fenológicos (R1- Início 

da floração e R3- final da floração ). 

O produto utilizado como fonte de Ca 

e B apresentava concentração de Ca= (8,0%) 

e B = (2,0%); sendo esse produto dissolvido 

em água e aplicado via foliar na cultura com 

o auxílio de pulverizador costal, com 

capacidade de pressão de trabalho de 0,6 

MPa, equipado com ponta do tipo jato cone 

vazio, calibrado para aplicação de 200 Lha
-1

 

de calda. 

Para avaliação do estado nutricional, 

coletou-se 10 folhas por parcela aos 63 d.a.e., 

no sentido de verificar o efeito dos 

tratamentos estudados na concentração de 

nutrientes. Após a coleta, as folhas foram 

submetidas à secagem em estufa, juntamente 

com as sementes de cada cultivar que após a 

colheita foram lavadas, secas e moídas e 

encaminhadas para análise, seguindo a 

metodologia relatada por Bataglia et al. 

(1983).  

A colheita foi realizada manualmente 

em cada parcela, quando 95% das vagens 

apresentavam a coloração típica de vagem 

madura, coletadas as cultivares BRS 245 RR, 

BRS MG705S RR e BRS Favorita RR e 

depois de uma semana foi colhida a cultivar 

BRS MG68 Conquista. Após a colheita do 

experimento, as sementes já trilhadas, foram 

conduzidas até o Laboratório da Faculdade 

de Engenharia - Campus de Ilha 

Solteira/UNESP, para análises de macro e 

micronutrientes nas sementes das quatro 

cultivares. 

Os dados referentes aos teores de 

macro e micronutrientes foliar e 

macronutrientes nas sementes foram 

submetidos a análise de variância, com as 

médias comparadas pelo teste de Tukey a 

5%. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1, estão apresentados os 

valores médios do teor foliar dos 

macronutrientes analisados nas quatro 

variedades de soja. Observou-se que houve 

diferença significativa entre as variedades em 

relação ao teor de nitrogênio. No presente 

estudo, foram obtidos valores para N-foliar 

de 41 até 45 g  kg
-1

, sendo que para a cultura 

esses valores são satisfatórios (Raij et al. 

1997).  

Em relação ao teor de fósforo, 

constatou-se que as cultivares BRS 245 RR e 

BRS MG 705S RR apresentaram valores 

superiores (3,0) as cultivares BRS MG68 

Conquista e BRS Favorita RR apresentaram 

valores inferiores (2,4 e 2,8). Bataglia & 

Mascarenhas (1978), estudando a curva de 

absorção de fósforo na cultura da soja 

(cultivar Santa Rosa) constataram que a 

velocidade de absorção desse nutriente pela 

planta é muito lenta até aproximadamente 30 

dias, aumentando consideravelmente a partir 

desta época e chegando ao máximo de 0,17 

kg ha
-1

.dia
-1

, mantendo-se nesse nível desde a 

fase de intenso crescimento vegetativo até o 

final do ciclo. Possivelmente a resposta deste 

trabalho ao baixo índice de P nas cultivares 

BRS MG68 Conquista e BRS Favorita RR, 

podem estar associados a este fator. 

Verificou-se que não houve diferença 

significativa para os teores foliares de 

potássio. Esses resultados indicam que a 

adubação foliar com cálcio e boro não 

influenciou o teor de potássio nas variedades 

de soja. 
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Analisando-se o nível de Ca na planta 

(Tabela 1), constata-se que houve diferença 

significativa nos teores de Ca, com variação 

de 1,98 g kg 
-1

 entre cultivares.  A carência 

de cálcio pode afetar os pontos de 

crescimento, como o meristema apical das 

hastes e raízes, podendo provocar a morte 

dos mesmo. 

O magnésio é o macronutriente que é 

absorvido pelas plantas em menores 

quantidades do quando comparado ao K e 

Ca, com sua concentração não ultrapassando 

5g ha
-1

 da matéria seca dos tecidos 

(Marschner 1986). Com relação ao teor foliar 

de magnésio, observou-se que houve 

diferença significativa entre as cultivares, 

sendo que a BRS 245 RR e BRS MG 705S 

RR apresentaram maiores teores de 

magnésio, diferindo-se estatisticamente das 

demais variedades. 

Para o teor de enxofre nas folhas 

também se observou diferença significativa, 

sendo que a cultivar Conquista apresentou 

valores superiores as demais cultivares. 

 A maioria dos nutrientes estavam de 

acordo com o teor de macronutrientes 

indicados pela literatura, entre elas 

Ambrosano et al. (1997) e somente o 

potássio encontrava-se com teores abaixo dos 

considerados adequados. 

 
Tabela 1: Teores de macronutrientes em sementes de quatro cultivares de soja submetidas a cinco doses de 

adubo foliar. Selvíria-MS, 2007 

 

CULTIVARES 
N P K Ca Mg S 

(g kg
-1

) 

BRS MG 68 Conquista 45,35 a 2,43 c 10,12 12,77 ab 4,27 b 2,31 a 

BRS 245 RR 40,86 b 3,05 a 8, 68 14,19 a 4,94 a 1,70 c 

BRS MG 705S RR 43,40 ab 3,06 a 8,06 12,21 b 4,87 a 1,88 bc 

BRS Favorita RR 42,21 b 2,77 b 8,43 12,01 b 4,06 b 2,02 b 

DMS 2,96 0,26 4,56 1,44 0,25 0,20 

Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem significativamente a 5% pelo teste Tukey. 

Para o boro nas folhas de soja, 

verificou-se diferença significativa para as 

cultivares, visto que a cultivar BRS MG68 

Conquista apresentou-se superior as demais 

cultivares (Tabela 2). 

 
 

Tabela 2. Teores de micronutrientes em quatro cultivares de soja com adubação foliar de cálcio e boro. Selvíria-

MS, 2007. 

CULTIVARES 
B Zn Cu Fe Mn 

(mg kg
-1

) 

BRS MG 68 Conquista 40,4 a 44,7 ab 6,9 a 122,1 ab 235,5 a 

BRS 245 RR 35,9 b 45,4 a 8,1 a 128,1 a 157,0 c 

BRS MG 705S RR 28,2 c 47,0 a 5,0 a 100,6 c 192,4 b 

BRS Favorita RR 30,9 bc 40,3 c _ 108, 1 bc 127,3 d 

DMS 7,4 4,7 3,6 17,9 26,8 

Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem significativamente a 5% pelo teste Tukey 

 

 

Para os teores de cobre, ferro e zinco, estes 

micronutrientes apresentaram diferença 

significativa entre as variedades de soja, 

sendo que as cultivares BRS 245 RR e BRS 
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MG 705S RR diferiram-se estatisticamente 

das demais. Já para os teores de manganês, a 

variedade Conquista apresentou os maiores 

valores. 

Na Tabela 3, pode-se observar que 

não houve diferença significativa para a 

época de aplicação foliar de cálcio e boro, 

nos teores foliares de macro e 

micronutrientes, de forma que a aplicação 

foliar pode ser realizada em qualquer uma 

destas épocas, sem afetar a composição 

química significativamente. 

 

 
Tabela 3. Efeito da época de aplicação de cálcio e boro sobre os teores de macro e micronutrientes em quatro 

cultivares de soja. Selvíria-MS, 2007. 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente a 5% pelo teste Tukey 

 

Analisando-se as doses aplicadas de 

cálcio e boro em quatro cultivares de soja, 

não se verificaram diferenças significativas 

nos teores destes elementos nas folhas de 

soja para todas as doses estudadas (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4: Efeito da aplicação de doses de cálcio e boro sobre os teores de cálcio e boro em quatro cultivares de 

soja. Selvíria-MS, 2007. 

DOSE Ca (g kg
-1

) B (mg kg
-1

) 

0,0 12,2  37,0 

0,5 12,6  36,0  

1,0 12,9  34,3  

1,5 13,4  38,0  

2,0 12,7  35,2  

DMS 1,7 8,8 

 

Na Tabela 5, estão apresentados os 

valores médios do teor dos macronutrientes  

em sementes analisados das quatro cultivares 

de soja. Observou-se que houve diferença 

entre os teores, sendo que a cultivar BRS 

MG705S RR apresentou o menor valor de N 

(23,5 g/kg
-1

) diferindo-se das demais 

cultivares que apresentaram os seguintes 

teores (31,2, 29,9 e 29,0 g/kg
-1

) das 

respectivas cultivares (BRS MG68 

Conquista, BRS 245 RR e BRS FAVORITA 

RR). 

 Para os teores de K nas sementes das 

cultivares verifica-se que as cultivares BRS 

MG68 Conquista e BRS 245 RR obteve 

resultados melhores em comparação às 

demais (Tabela 5). 

 

 

ÉPOCA 
N P K Ca Mg S B Zn Cu Fe Mn 

g kg
-1

 mg kg
-1

 

R1 42,9 a 2,8 a 7,8 a 12,7 a 4,5 a 1,9 a 36,5 a 44,0 a 5,8 a 118,6 a 182,7 a 

R3 42,9 a 2,8 a 9,8 a 12,8 a 4,5 a 1,9 a 35,7 a 44,6 a 4,2 a 110,8 a 173,7 a 

DMS 1,5 0,1 2,4 0,78 0,1 0,1 3,9 2,5 1,9 9,6  14,3 



150 

 

Tabela 5. Valores médios e de F obtidos da análise de variância para macronutrientes em sementes de quatro 

cultivares de soja. Selvíria-MS, 2007. 

 

Causa de variação N P K Ca Mg S 

Cultivares (g kg
-1

) 

BRS MG 705S RR 23,5 8,8  18,8 1,3 3,9 3,4 

BRS Favorita RR 29,0 8,8  20,0 0,9 2,7 3,6 

BRS MG68 Conquista 31,2 7,4 20,2 2,0 2,3 3,7 

BRS 245 RR 29,9 8,0 21,9 2,0 3,1 3,8 

Época 

      R1 28,0 8,2 20,0 1,4 3,0 3,5 

R3 28,8 8,3 20,4 1,6 3,1 3,8 

Cultivares (a) 19,47** 37,20** 7,31** 46,49** 114,62** 1,78
ns 

 

Época (b) 1,07 
ns 

 0,20
ns 

 1,02
ns 

 4,83* 0,30 
ns 

 6,29* 

Dose (c)  0,91 
ns 

 1,89
ns 

 1,45 
ns 

 3,91** 1,39 
ns 

 1,38
ns 

 

a x b 1,63 
ns 

 4,96** 0,60 
ns 

 2,62
ns 

 1,10 
ns 

 8,31** 

a x c 2,84** 0,84 
ns 

 1,83 
ns 

 3,46** 1,59 
ns 

 0,76 
ns 

 

b x c 2,03 
ns 

 4,44** 1,00 
ns 

 1,31
ns 

 8,37** 2,55* 

a x b x c 1,32 
ns 

 3,17** 1,58 
ns 

 2,02* 3,16** 0,56 
ns 

 

CV (%) 14,91 7,37 12,91 26,59 10,98 17,78 

Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre 

si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. **significativo ao nível de 1%, *significativo ao nível 

de 5%, ns: não significativo. 

 

 

Na Tabela 6, estão apresentados os dados do 

desdobramento da interação entre cultivares 

x doses para o teor de nitrogênio nas 

sementes de soja. Verificou-se que a cultivar 

Conquista apresentou teores adequados de 

nitrogênio nas sementes em todas as doses de 

fertilizante utilizadas, sendo que o melhor 

resultado foi encontrado na dose de 1L/ha
-1

.

 
Tabela 6. Desdobramento da interação entre cultivares x dose, significativa para teor de nitrogênio nas sementes 

de soja. Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, 2007. 

 

 

Doses de Fertilizante Foliar (L/ha) 

CULTIVARES 0 0,5 1 1,5 2 

BRS MG 705S RR
(1)

 27,0 a 24,0 b 23,6 b  23,5  b 19,3 b 

BRS FAVORITA RR 25,3  a 29,5 ab 29,1 ab 31,0  a 30,0  a 

CONQUISTA
(2)

 27,5  a 33,6  a 33,0  a 31,8  a 30,0  a 

BRS 245 RR
(3)

 31,5  a 30,8  a 24,6  b 30,0  a 32,8  a 

Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade.  
(1) 

y=-3,168x+26,668 R
2
=0,8386; 

(2)
 y=-4,7143x

2
+10,061x+28,211 R

2
=0,8221; 

(3)
 y=-5,2629x

2
-10,2x+32,241 

R
2
=0,6291. 

 

 

Na Tabela 7, estão apresentados os 

valores médios e de F obtidos da análise de 

variância para teor de fósforo em relação às 

doses de fertilizante foliar à base de Ca e B 

em sementes de cultivares de soja. Verifica-

se que as cultivares BRS MG68 Conquista e 

BRS 245 RR apresentaram diferenças 

comparando-se doses e épocas de aplicação, 

apresentando resultados inferiores na dose de 

1L. 

As cultivares BRS MG68 Conquista e 

BRS 245 RR proporcionaram resultados 

inferiores as demais cultivares quando se 

comparou cultivares e doses do fertilizante 

mineral foliar. 
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Tabela 7. Desdobramento da interação entre cultivares x épocas x doses, significativa para teor de fósforo nas 

sementes de soja. Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, 2007.  

 

 

Doses de fertilizante mineral a bases de cálcio e boro l/ha 

 

0 0,5 1 1,5 2 

  

Época de aplicação do cálcio e boro  

Cultivares 

 

R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 

BRS MG 705S RR 8,6 Aa 8,6 Aab 

8,6 

Aa 9,0 Aa 8,6 Aa 9,0 Aa 8,6Aa 9,0 Aa 9,0 Ab 

BRS Favorita RR 
(1)

 8,0Ba 9,0 Aa 

8,6 

Aa 8,6 Aa 8,6 Aa 9,0 Aa 8,6 Aa 8,3 Bab 10,6 Aa 

BRS MG 68 

Conquista 
(2)

 8,0 Aa  7,3 Ac 

8,0 

Aab 8,6 Aa 7,0 Bb 7,0 Ab 7,0 Ab 7,6 Ab 8,0 Ab 

BRS 245 RR 8,0 Aa 7,6 Abc 

7,0 

Bb 9,0 Aa 7,3 Bb 7,6 Ab 8,3 Aa 8,0 Aab 8,0Ab 

Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha dentro de dose, não diferem 

estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  
(1)

R1: y=1,2467x
2
-1,891x+9,2209 R

2
=0,7995; 

(2)
 R1: y=0,8571x

2
-1,3783x+7,2906 R

2
=0,8995 

 

De acordo com os resultados da análise 

de variância, verifica-se na Tabela 8 os teores 

de Ca em relação as doses de fertilizante foliar 

nas sementes de cultivares de soja. Os maiores 

resultados foram obtidos nas cultivares BRS 

MG68 Conquista e BRS 245RR. 

 

 

Tabela 8. Desdobramento da interação entre cultivares x épocas x doses, significativa para teor de cálcio nas 

sementes de soja. Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, 2007. 

 

Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre 

si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

 

R1: y=0,402x+0,866 R
2
=0,75; 

(2)
 R1: y=-1,0486x

2
+2,8311x+0,4737 R

2
=0,9095;

 (3)
R1: y=0,8543x

2
-

1,7746x+2,4911 R
2
=0,4895. 

 

 

Para os teores de Mg nas sementes das 

cultivares de soja, observa-se que a cultivar 

BRS MG 705S RR apresentou-se superior às 

demais, quando se comparam cultivares e 

doses. Para as doses e épocas de aplicação 

notou-se que na dose de 1L e na época 2 de 

aplicação os resultados foram inferiores aos 

demais (Tabela 9). 

 

 
 

 

 

DOSES DE FERTILIZANTE MINERAL A BASES DE CÁLCIO E BORO L/ha 

 

0 0,5 1 1,5 2 

Cultivares 

 

R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 

BRS MG 705S RR
(1)

 

1,0 

Ab 

1,3 

Aab 1,0 Ab 1,0 Ab 1,0 Ab 1,6 Aab 1,3 Abc 1,6Aa 1,6 Aab 

BRS Favorita RR 1,0Ab 1,0 Ab 1,0 Ab 1,0 Ab 1,0 Ab 1,0 Ab 1,0 Ac 0,6 Ab 1,0 Ab 

BRS MG 68 

Conquista 
(2)

 

0,3 

Bb 2,0 Aa 2,0Aa 2,0 Aa 2,3 Aa 2,3 Ab 2,6 Aa 2,0 Aa 2,3 Aa 

BRS 245 RR 
(3)

 

2,3 

Aa 2,0 Aa 2,3 Aa 1,0 Bb 2,0 Aa 2,0 Ab 2,0 Aab 2,3 Aa 2,0Aa 
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Tabela 9. Desdobramento da interação entre cultivares x épocas x doses, significativa para teor de magnésio nas 

sementes de soja. Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, 2007. 

 

 

DOSES DE FERTILIZANTE MINERAL A BASES DE CÁLCIO E BORO L/ha 

 

0 0,5 1 1,5 2 

CULTIVARES 

 

1 2 1 2 1 2 1 2 

BRS MG 705S RR 4,0 Aa 3,6 Aa 4,0 Aa 3,6 Aa 4,0 Aa 4,0 Aa 4,0 Aa 3,6 Aa 4,0 Aa 

BRS FAVORITA RR
(1)

 3,0Ab 2,6 Abc 3,0 Ab 3,6 Aa 2,3 Bbc 2,0 Bc 3,0 Abc 2,6 Abc 3,0 Ab 

CONQUISTA
(2)

 2,0 Ac 2,0 Ac 3,0 Ab 3,0 Aa 2,0  Bc 2,3 Abc 2,3 Ac 2,0 Bc 3,0Ab 

BRS 245 RR 3,0 Ab 3,0 Aab 3,0 Ab 3,6 Aa 3,0  Bb 3,0 Ab 3,3 Aab 3,0 Aab 3,0 Ab 

Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre 

si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  
(1)

 R1:y=-0,336x+3,068 R
2
=0,3731; 

(2)
R1:y=-0,9514x

2
+1,7689x+2,1243 R

2
=0,818 R3: y=0,4771x

2
-

0,4883x+2,0386 R
2
=0,9828. 

 

Na Tabela 10, consta o 

desdobramento de cultivares x época de 

aplicação. Verifica-se que as cultivares BRS 

MG 705S RR e BRS FAVORITA RR 

apresentaram resultados inferiores na época 

R1 de aplicação, sendo que na época R3 

obtiveram-se resultados superiores. 
 

 

Tabela 10: Desdobramento de cultivares x época de aplicação do fertilizante foliar significativo para o teor de 

Enxofre nas sementes de soja. Selvíria-MS-2007 

 

 

Época de aplicação 

CULTIVARES R 1 R3 

BRS MG 705S RR 3,3 Ab 3,6 Aab 

BRS Favorita RR 3,1 Bb 4,2 Aa 

BRS MG68 Conquista 4,0  Aa 3,4 Bb 

BRS 245 RR 3,6 Aab 4,0 Aab 

Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Há diferenças na absorção de 

nutrientes entre as cultivares, o que leva a 

diferentes teores foliares. 

A cultivar BRS MG705S 

apresentou teores adequados dos nutrientes 

para as variáveis analisadas. 

Em relação à época de aplicação, 

verificou-se que as duas épocas são 

recomendadas para aplicação do 

fertilizante foliar, devido a ser a época de 

floração da cultura, onde a planta necessita 

de nutrientes para suprir as necessidades 

nutricionais e proporcionar uma 

produtividade satisfatória. 
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