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RESUMO
Uso de boro e palhada no manejo sustentável e produção de citrus [Citrus sinensis) (L.) Osbeck]
A citricultura paulista está estabelecida, em sua maioria, em solos com baixos teores de
matéria orgânica e, em decorrência deste fato, diversos aspectos associados à carência de
nutrientes têm sido atribuídos à baixa disponibilidade da matéria orgânica. Para otimização de
sistemas agrícolas que priorizem a sustentabilidade recomenda-se, por exemplo, o uso de
cobertura morta (palhada), o incremento de matéria orgânica e a melhoria da fertilidade química
física e biológica do solo, resultando em aumento de produtividade, maior estabilidade das
produções e melhor disponibilidade de água para as plantas. O presente trabalho estudou em
condições de campo, durante quatro safras, os efeitos da adição de cobertura morta (“mulch”) - 0,
15 e 30 t.ha-1.ano-1 usando a palhada de gramínea Tifton como fonte de cobertura morta e ácido
bórico aplicado via solo, nas doses de 0, 6 e 12 kg.ha-1 como fonte de boro. Foram avaliados,
além da produtividade (t.ha-1 e número de frutos.ha-1), os aspectos associados à fertilidade de
solo, aspectos físicos e nutricionais associados às variações dos tratamentos nos atributos hídricos
do solo, a detecção da presença de carbono da palha no solo por metodologia isotópica do δ13c e
δ15N, a atividade da biomassa microbiana, a influência dos tratamentos na qualidade do suco e
aspectos econômicos quanto ao uso de palhada e boro no sistema produtivo. O experimento foi
conduzido no município de Araras-SP, em pomar de laranja ‘Pêra’, com 9 tratamentos – 3 doses
de palhada e 3 doses de boro, 4 repetições e 4 plantas por parcela, totalizando 144 plantas em um
pomar comercial de 8 anos. A aplicação de 15 t.ha-1 e 30 t.ha-1 de palhada proporcionaram um
aumento de 3,38 t.ha-1 (15,6%) e 8,89 t.ha-1 (41,1%) respectivamente. Em ambos os casos, a
aplicação foi inviável economicamente, pois o custo da aplicação da cobertura morta foi maior
que a receita do incremento de produtividade. Para o número de frutos.ha-1 a aplicação de palhada
incrementou 9,3% e 24,4% para os tratamentos de 15 t.ha-1 e 30 t.ha-1 respectivamente. Na
camada de 0 a 20 cm de profundidade, a biomassa microbiana foi ativada na dose de 30 t.ha-1 de
palhada, sendo 64,7% superior à testemunha e 46,9% superior à dose de 15 t.ha-1. A aplicação de
palhada de gramínea aumentou a participação de carbono de planta C4 na matéria orgânica do
solo, sendo que a participação foi de 44%, 54,8% e 60,9%, para as doses de 0, 15 e 30 t.ha-1
respectivamente, mas a aplicação de palhada não afetou as características hídricas do solo nas
profundidades de 20 e 40 cm. O efeito da aplicação de boro foi observado somente em ano de alta
produtividade, acima de 40 t.ha-1, com a dose de 12 kg.ha-1 produzindo 5,8 t.ha-1 (16,7%) a mais
que a testemunha. A relação foliar K/Ca e o teor de foliar de enxofre afetaram negativamente a
produtividade, pois para cada unidade que aumenta na relação K/Ca houve diminuição de 30 t. 30
t-1 e para cada unidade de aumento do teor foliar de enxofre ocorreu redução de 4 t.ha-1.
Recomenda-se que a relação K/Ca deve estar em torno de 0,4 e o teor foliar de enxofre em torno
de 3 g.kg-1, já a relação P/S afetou positivamente a produtividade, para cada unidade que aumenta
nesta relação, ocorreu um aumento de 17 t.ha-1. O aspecto ano é um fator importante, onde o
efeito da alternância bienal de alta/baixa safra ficou evidente.
Palavras-chaves: citros, matéria orgânica, boro, produção sustentável, água, isótopo, nutriç:
citros, matéria orgânica, boro, sustentabilidade, água, isótopo, nutrição
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ABSTRACT
The use of boron and straw for sustainable management and production of citrus
[C. sinensis) (L.) Osbeck]
The citrus production in the state of São Paulo has been established in its majority, on
soils with low organic matter and due to this fact, several aspects related to the lack of nutrients
have been attributed to the low availability of organic matter. To introduce a sustainable
management for the citrus production system, the producers have been adopted the use of mulch
to cover the plants. This practice has proved to increase the soil organic matter content and has
been recommended for mid- and long-term improvement of the physical and chemical and
biological parameters of the soil, resulting in higher productivity, a better stability in crop
production and higher water availability to the citrus plants. This work studied for 4 citrus
growing seasons at field conditions the effects of the addition of mulch at rates of 0, 15 and 30
t.ha-1 added every year, using Tifton as source of mulch and boric acidic added to the soil at rates
of 0, 6 and 12 kg.ha-1. Measures included yield (t.ha-1 and fruit number.ha-1), the soil nutrient
composition, nutritional parameters associated to the physical and chemical variations in the soil
due to the treatments, the isotopic δ13c carbon and δ15N nitrogen variation in the soil due to straw
addition, the soil microbial biomass, the fruit (juice) quality and the economic aspects involving
the use of these two practices – mulch and boron, in the citrus production system. The experiment
was set up in Araras, São Paulo State, in a 8-year old commercial orchard of sweet orange var.
Pêra, with 9 treatments – 3 rates of mulch and 3 rates of boron, 4 replicates with 4 plants for plot,
in a total of 144 plants. The application of 15 t.ha-1 and 30 t.ha-1 of mulch increased 3,38 t.ha-1
(15,6%) and 8,89 t.ha-1 (41.1%) respectively, in both cases the use of mulch showed not to be
economically viable, due to its high cost in the market. The fruit productivity from the mulch
treatments increased 9.3% and 24.4%, in treatments with mulch added at the rates 15 t.ha-1 and
30 t.ha-1, respectively. At 0-20 cm soil depth, the microbial biomass increased when 30 t.ha-1
mulch was added, with 64.7% and 46.9%, corresponding to 0 t/ha and 15 t.ha-1 mulch,
respectively. The use of Tifton grass as mulch was positively related to increases of carbon from
C4-plants in the soil organic matter content, with increases after 4 years of growth as high as
44.4%, 54.8% and 60.9%, corresponding to the rates of 0, 15 and 30 t.ha-1 of mulch.
Nevertheless, the addition of mulch has not affected the water content of the soil at 20 and 40 cm
depth. The effect of boron was observed only at the high productivity season (more 40 t.ha-1),
with the treatment of 12 kg t.ha-1 yielding 5.8 t.ha-1 (16.7%), when compared to the control (0
kg/ha B) treatment. The K/Ca ratio and the S-leaf concentration were negatively correlated with
yield, when increases of one unit in K/Ca ratio corresponded to a decrease of 30 t.ha-1 and one
unit of S-leaf concentration to minus 4 t.ha-1. It is recommended that K/Ca ratio should be around
0.4 and the S-leaf concentration around 3 g/kg. The leaf ratio P/S affected positively the yield,
when increases of one unit in this ratio, corresponded to increases of 17 t.ha-1 in yield increases.
The season (year) was an important factor, showing an alternate variation of high/low yield in
every two years.
Key works: citrus, organic matter, boron, sustainable production, water, isotopic, mineral
nutrition
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