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A região Sul possui a maior área de produção de frutíferas de clima temperado do Brasil. Apesar disso, ainda 

faltam informações sobre o cultivo dessas frutíferas na região, especialmente em relação à adubação. Historicamente 

são escassos os experimentos de calibração para frutíferas onde, por exemplo, o teor do nutriente no solo ou na folha é 

relacionado à produção ou aos indicadores de composição dos frutos. Por isso, a orientação para a adubação dessas 

culturas foi estabelecida com base em resultados de experimentos realizados em outras tradicionais regiões produtoras 

de frutas do Mundo. O objetivo do seminário é abordar a situação atual do sistema de recomendação de adubação de 

frutíferas de clima temperado no Sul do Brasil e alertar para as consequências do manejo inadequado de aplicação de 

fertilizantes sobre a produção das culturas e contaminação do solo e da água. O suprimento adequado de nutrientes é 

peça chave para a fertilidade do solo e para a produção das culturas. O desbalanço nutricional altera o metabolismo da 

planta, deixando-a enfraquecida e mais suscetível ao ataque de patógenos e a distúrbios fisiológicos, o que pode gerar 

grandes prejuízos na produção. Além disso, o excesso ou a falta de determinados nutrientes essenciais pode modificar 

a composição química dos frutos, tornando-os menos atrativos para o consumo. As aplicações sucessivas de 

fertilizantes também têm se refletido no ambiente, e com isso já foi constatado em alguns trabalhos o acúmulo de 

nutrientes no solo. Por isso, pode haver o seu carregamento para corpos d’água e a consequente eutrofização. Portanto, 

quando a recomendação de adubação não for estimada com base na calibração de dados regionais ou microrregionais, 

os sistemas de recomendação de adubação podem sugerir a aplicação de nutrientes de maneira excessiva, podendo 

gerar impactos ambientais e à produção das culturas. 

                                                           
1 Seminário apresentado em 14/04/2014, na disciplina Seminários do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas – UFSC/CCA 
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