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RESUMO 

 

 

O rabanete (Raphanus sativus L.) é uma brassicácea de sabor picante, que é produzida, 

principalmente, por pequenos e médios olericultores. Essa pesquisa teve por objetivo verificar 

quais as diferenças no tamanho da planta e desenvolvimento de raízes submetidas a adubação 

orgânica, mineral e organomineral. O estudo visou avaliar qual tipo de adubo foi melhor 

aproveitado pela planta fazendo com que melhorasse a fertilidade do solo, influenciando na 

sua produtividade. Além de contribuir com o produtor rural de hortaliças, mostrando-lhe qual 

tipo de adubação seria melhor aproveitada pela planta, fazendo com que o aumento da 

produção e o desenvolvimento seja cada vez melhor. O experimento foi realizado em uma 

propriedade rural, o plantio feito em mudas que foram plantadas em vasos de cinco litros, 

sendo cinco repetições contendo três adubações e uma testemunha, sendo T1 testemunha, T2 

20.000 kg ha-1 de adubo orgânico (esterco bovino), T3 10.075 kg ha-1 de adubo organomineral 

e T4 150 kg ha-1 de cloreto de potássio. As doses dos adubos foram estipuladas para fornecer 

90 kg ha-1 de potássio. As avaliações foram realizadas com a coleta da parte aérea das plantas, 

as quais foram pesadas e medidas. O mesmo procedimento foi realizado com as raízes, que 

são utilizadas para comércio. Foi medido o tamanho, o peso e o diâmetro. Os dados 

encontrados foram submetidos a análises de variância e as variáveis que apresentaram 

diferenças significativas passaram pelo Teste de Scott-Knott (1974). Como resultado 

verificou-se que o tratamento com o adubo organomineral proporcionou o melhor resultado 

com 10,45 cm de altura e 6,03 g de peso, o mineral teve o segundo melhor resultado com 7,72 

cm de altura e 5,62 g de peso, e o orgânico teve o resultado menos satisfatório com 7,12 cm 

de altura e 1,96 g de peso. 

PALAVRAS-CHAVE:  Adubação orgânica; Olericultura; Raphanus sativus. 

 

 

 

PERFORMANCE OF DIFFERENT POTASSIUM FERTILIZATIONS IN THE 

RABANET CULTURE 

 

ABSTRACT 

 

The radish (Raphanus sativus L.) is a spicy-flavored brassica, which is mainly applicable for 

small and medium-sized growers. This research aimed to verify the differences in plant size 

and root development submitted to organic, mineral and organomineral fertilization. The 



study aimed to evaluate which type of fertilizer was best used by the plant making it improve 

soil fertility, influencing its productivity. In addition to contributing to the rural vegetable 

producer, showing him which type of fertilization would be better used by the plant, making 

the increase in production and development increasingly better. The experiment was carried 

out in a rural property, planting in seedlings that were planted in five-liter pots, five 

replications containing three fertilizations and one control, T1 control, T2 20,000 kg ha-1 of 

organic fertilizer (cattle manure) , T3 10,075 kg ha-1 of organomineral fertilizer and T4 150 

kg ha-1 of potassium chloride. The fertilizer doses were stipulated to provide 90 kg ha-1 of 

potassium. The evaluations were carried out with the collection of the aerial part of the plants, 

which were weighed and measured. The same procedure was carried out with the roots, which 

are used for trade. Size, weight and diameter were measured. The data found were found in 

the analysis of variance and the variables that differences differences went through the Scott-

Knott Test (1974). As a result it was found that the treatment with the organomineral fertilizer 

provided the best result with 10.45 cm in height and 6.03 g in weight, the mineral had the 

second best result with 7.72 cm in height and 5.62 g in weight, and the organic one had the 

least satisfactory result at 7.12 cm in height and 1.96 g in weight. 

KEYWORDS: Organic fertilization; Olericulture; Raphanus sativus 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O rabanete (Raphanus sativus L.) é uma brassicácea, tem sua origem na região 

mediterrânea, sua raíz desenvolve bulbo comestível com sabor picante, de cor avermelhada e 

polpa branca, sendo uma cultura produzida principalmente por pequenos e médios 

olericultores. Contem vitaminas A, B1, B2, potássio, cálcio, fósforo e enxofre, apresenta 

também propriedades medicinais, como expectorante natural e estimulante do sistema 

digestivo (MINAMI & NETTO, 1997). 

A cultura do rabanete vem ganhando destaque entre os olericultores, principalmente 

por apresentar características atraentes, como ciclo curto e rusticidade, sendo a colheita 

realizada de 25 a 35 dias após a semeadura (FILGUEIRA, 2008), podendo prolongar-se por 

10 dias, tornando-se uma cultura atrativa para realizar o rodízio de culturas. No entanto, por 

ser intolerante ao transplante a semeadura é feita diretamente no local definitivo. Na área da 

olericultura são relativamente poucos os trabalhos experimentais encontrados relacionados 

com o desenvolvimento dessa hortaliça (RODRIGUEZ et al, 2017) 

Neste sentido, o rabanete representa uma ótima alternativa de cultivo para os 

agricultores familiares, pois pode ser cultivado o ano todo, e sua cultura pode ser intercalada 

com outras plantas de ciclo longo, possibilitando um retorno financeiro rápido, com obtenção 

de renda durante este período (MATOS et al., 2015; BONELA et al., 2017). 

A adubação orgânica promove o aumento da matéria orgânica no solo, resultando em 

mais nutrientes para as plantas, além disso, causa efeitos positivos na estrutura, aeração, 

armazenamento de água no solo, dentre outros fatores (TRANI et al., 2013). 

A aplicação contínua de esterco proporciona um aumento significativo no pH e nos 

teores de todos os elementos na camada de 0–20 cm, em relação às áreas não adubadas. Nas 



camadas de 20–40 e 40–60 cm, apenas os teores de C e N não apresentaram aumentos 

significativos com a aplicação de esterco. Os teores de P, Ca, Mg e K disponíveis dos solos 

adubados foram classificados como altos, segundo o manual de sugestão de adubação da 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (GALVÃO et al., 2008). 

O potássio está envolvido em diversas reações bioquímicas necessárias ao 

metabolismo vegetal. O elemento potássio, um dos dez mais abundantes na crosta terrestre, 

ocorre na natureza somente sob a forma de compostos, hoje se sabe que o potássio é um 

nutriente mineral essencial para as plantas e animais, é o terceiro mais abundante em nossos 

corpos, excedido apenas pelo cálcio e pelo fósforo. Mais de 85% do K do corpo humano é 

encontrado em órgãos essenciais, nem animais nem plantas podem sobreviver sem um 

suprimento adequado de K. A escolha da forma de aplicação de fertilizantes potássicos deve 

ser baseada nas necessidades do solo e da cultura, o KCl é o fertilizante que possui a mais alta 

concentração de potássio - cerca de 60 a 62% de K2O ou mais de 95% de KCL - o que 

contribui para tornar seu preço mais competitivo com outras formas de fertilizantes potássicos 

(NASCIMENTO et al., 2010) 

O rabanete é uma espécie que exige um solo fértil principalmente para evitar 

distúrbios fisiológicos, como rachadura da raiz que é a parte mais importante pois é a parte 

que é comercializada, e pode não responder a doses de adubo orgânico, na faixa de 15 a 45 t 

ha-1 de húmus de minhoca ou esterco bovino curtido (COSTA et al., 2006; FERREIRA et al, 

2011). 

Este projeto teve por objetivo contribuir com o produtor rural de hortaliças 

verificando qual melhor tipo de adubação: A orgânica, organomineral  ou mineral observando 

qual delas  trouxe melhores resultados para a cultura do rabanete. Intuindo auxiliar pequenos 

produtores que cultivam hortaliças. De forma mais especifica, em relação a adubação 

potássica do rabanete, verificando qual deles traria resultados mais eficazes na qualidade das 

raízes e consequentemente uma melhor produção o que resultaria em ganho no comércio. 

  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado na fazenda São Pedro, localizada no município de Marialva, 

mais especificamente na estrada Jaguaruna km 20 (23°30’56.2”S, 51°57’40.44”W) que tem 

como proprietário Celso S. Otake. A fazenda apresenta solo predominantemente argiloso. 

Foram utilizados vasos com capacidade de 5 litros,  preenchidos com cerca de 4 kg 

de solo argiloso e adicionado adubo orgânico (esterco bovino), adubo mineral e adubo 

organomineral. Foram feitos também vasos somente com o solo para servir de testemunha, 

após o preparo foram inseridas 3 mudas por vaso. Depois de 7 dias foi feito o desbaste, que é 

a remoção das mudas menos desenvolvidas, e deixando somente uma muda. 

Durante todo o período foi feita a irrigação diária, de modo que o solo estivesse 

sempre úmido e evitasse crostas na superfície que interferissem no desenvolvimento da 

plântula. 

O experimento foi conduzido em cinco repetições com quatro tratamentos, 

resultando em vinte vasos sendo quinze tratados e cinco de testemunha. 

Os tratamentos foram: 



 

T1 – TESTEMUNHA, não recebeu adubação. 

T2 – 20.000 kg ha-1 de adubo orgânico (esterco bovino) 

T3 – 10.075 kg ha-1 de adubo organomineral  

T4 – 150 kg ha-1 de cloreto de potássio 

 

 

Os tratamentos foram calculados para fornecer 90 kg ha-1 de potássio, uma ótima 

quantidade para produção de rabanete. 

Durante o período de desenvolvimento da planta foram tomados todos os cuidados 

cabíveis: O espaço onde estavam os vasos foi coberto com sombrite, era regado todos os dias 

no período da manhã e a tarde, para que o rabanete se desenvolvesse corretamente. 

Foram avaliadas: altura da planta (AP), peso total da planta (PTP), peso total do 

rabanete (PTR), peso da parte aérea (PPA) e diâmetro da raiz (DIA). Após do plantio 

realizou-se a colheita das plantas, a hortaliça foi pesada inteira, medindo seu tamanho total. 

Depois separou-se a parte aérea da raíz e foi feita nova avaliação pesando a parte aérea e a 

raíz separadamente, por fim medido o diâmetro do rabanete através do seu ponto de maior 

circunferência. 

Realizou-se a análise de variância dos dados obtidos (p<0,05) e aplicado o teste de 

Scott Knott a 5% de probabilidade, para as variáveis respostas que apresentaram diferenças 

significativas (BANZATTO: KRONKA, 2008). Sendo utilizado o programa estatístico Sisvar 

(FERREIRA, 2019). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A Tabela 1 apresenta os resultados da análise de variância para as variáveis 

estudadas. A análise de variância determinou que houve diferença estatística para as variáveis 

Peso Total da Planta e Peso da Parte Aérea.  

 

Tabela 1. Valores de F calculados pela análise de variância para avaliação dos parâmetros 

biométricos da cultura de rabanete cultivado sob diferentes fontes de Potássio  

FV AP PPA PTP PTR DIA 

Tratamento 0,1043 0,0001* 0,0006* 0,0594 0,5299 

CV(%) 29,04 42,68 39,06 40,94 29,06 
AP - Altura da Planta, PPA- Peso da Parte Aérea, PTP- Peso Total da Planta, PTR - Peso Total do 

Rabanete e DIA - Diâmetro da Raiz 

*Variáveis que apresentaram diferença significativa a 5% de probabilidade pelo teste de F.  

 

Os resultados das avaliações realizadas das variáveis estão dispostos na Tabela 2, que 

mostra também os resultados da análise pelo Teste de Scott-Knott para peso da parte aérea 

(PPA) e peso total da planta (PTP). 



Tabela 2. Resultados das Análises de Altura da Planta (AP), Peso da Parte Aérea (PPA), Peso 

Total da Planta (PTP), Peso Total do Rabanete (PTR) e Diâmetro da Raiz (DIA) 

Tratamentos AP  (cm) PPA 

(gramas) 

PTP 

(gramas) 

PTR 

(gramas) 

DIA 

(cm) 

T1 TESTEMUNHA 6,95 1,30 a 2,19 a 0,88 1,00 

T2 adubo orgânico 7,12 0,78 a 1,96 a 1,17 1,30 

T3 cloreto de 

potássio  

7,72 4,12 b 5,62 b 1,42 1,08 

T4 adubo 

organomineral 

10,45 4,46 b 6,03 b 1,89 1,18 

CV 29,04 42,68 39,06 40,94 29,06 

*Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de 

Scott-Knott 

  

A análise de variância não identificou diferença significativa entre os tratamentos 

para a variável Altura da Planta, ou seja, o uso de adubos não influenciou neste parâmetro. 

Esses dados são contrários aos encontrados por Lopes et al. (2019) que obtiveram influência 

positiva de esterco bovino na altura de plantas de rabanete, segundo eles os compostos 

orgânicos, como estercos bovinos, garantem maior disponibilidade de nutrientes que por sua 

vez, proporcionam o maior crescimento das culturas.  

Subedi et al. (2018) avaliaram o manejo de adubação orgânica e inorgânica em 

variedades de rabanete, encontrando uma altura máxima de 15,94 cm utilizando fertilizante a 

base de esterco, o que contrasta com os 10,45 cm encontrados no presente trabalho. 

Para a variável Peso da Parte Aérea observou-se diferença significativa entre os 

Tratamentos T1(testemunha) e T2 (adubo orgânico) em relação ao uso de adubo mineral (T3) 

e adubo organomineral (T4), sendo que estes últimos fomentaram incremento considerável no 

peso da parte aérea, na ordem de 216,9 % e 241,3%, respectivamente, em relação a 

testemunha. Segundo Bonfim-Silva et al. (2020) o uso de adubo organomineral proporciona 

ao solo uma maior variedade de nutrientes quando comparado com a aplicação de adubos 

minerais. A liberação de nutrientes é mais rápida em virtude de sua combinação com o adubo 

mineral, o que provavelmente garantiu o suprimento das necessidades das plantas de rabanete 

e favoreceu o resultado obtido. A adubação mineral com cloreto de potássio também se 

mostrou eficiente provavelmente pela rapidez em solubilizar o nutriente.   



Segundo Trani et al. (2013), o adubo orgânico promove o aumento de matéria 

orgânica no solo, resultando em mais nutrientes para a planta, além disso, causa efeitos 

positivos na estrutura, aeração, armazenamento de água no solo, dentre outros fatores 

positivos. Conforme citado por Coutinho Neto et al. (2010) o potássio para a parte aérea 

depende muito do nitrogênio adicionado junto com o K, ainda segundo ele se a dose de K for 

alta e a dose de N não suprir a necessidade desejada a parte aérea da planta não irá se 

desenvolver tão bem quanto pode. Durante o experimento verificou-se que conforme dito por 

Coutinho Neto et al. (2010) a parte aérea da planta se desenvolveu bem pouco, pode-se ver na 

tabela 2 como a parte aérea principalmente da testemunha não se desenvolveu. 

Castro et al. (2016) cita que  a massa fresca da parte aérea ou peso da parte aérea é 

muito influenciado pela interação do potássio com o nitrogênio, foi verificado que o peso da 

parte aérea variou bastante conforme o tratamento, e o resultado do organomineral onde a 

parte orgânica também serve nitrogênio para a planta foi a que melhor se destacou.  

Ainda falando desta interação do potássio e do nitrogênio o diâmetro da raíz somente 

sofre influencia quando ocorre a interação entre os dois, isto é observado pois no tratamento 2 

que é somente adubação orgânica, o diâmetro da raíz foi o que mais se desenvolveu devido ao 

nitrogênio pertencente ao esterco de gado, embora a análise estatística não demonstre como 

diferença significativa. 

Castro et al. (2016) coloca que a massa fresca da raíz ou peso da raíz sofre influencia 

de forma isolada do potássio, isso é visto na tabela 2 onde existe a diferença de peso do 

rabanete da testemunha para os tratamentos. Ao olhar a tabela 2 percebe-se que o peso total da 

planta também tem uma variação grande, a adubação mineral e organomineral tiveram um 

melhor resultado, a adubação mineral conseguiu entregar para a planta o potássio necessário e 

a organomineral, além do potássio necessário entrega um pouco de nitrogênio devido a sua 

parte orgânica. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Para as condições do presente trabalho, constatou-se que a adubação organomineral e 

a adubação mineral proporcionaram os maiores resultados em relação ao peso total da planta 

(PTP) e ao peso da parte aérea (PPA). 
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