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Resumo: A laranjeira é uma das árvores frutíferas mais conhecidas, cultivadas e estudadas no 

mundo. Este trabalho destaca o resultado produtivo da laranjeira em função da adubação foliar 

tendo como objetivo de mostrar a eficiência da aplicação de aminoácidos, macronutrientes e 

micronutrientes via foliar como agente indispensável ao manejo da cultura para o seu 

desenvolvimento. Por isso a necessidade de frisar a importância da nutrição foliar como 

parâmetro para uma boa condução no manejo da laranjeira. Foram realizadas pesquisas 

bibliográficas a título de revisão, e foi realizado um experimento para avaliar fases de influência 

direta na produtividade. Concluiu-se que a resposta produtiva da laranjeira é diretamente 

influenciada de forma positiva quando a aplicação via foliar de nutrientes e aminoácidos é 

posicionada corretamente durante o seu ciclo de produção. 
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Abstract: Abstract: The orange tree is one of the best known, cultivated and studied fruit trees 

in the world. This work highlights the productive result of the orange tree as a function of foliar 

fertilization, aiming to show the efficiency of the application of amino acids, macronutrients 

and micronutrients via the foliar as an indispensable agent for managing the crop for its 

development. Therefore, it is necessary to emphasize the importance of foliar nutrition as a 

parameter for good management in the management of the orange tree. Bibliographic research 

was carried out as a review, and an experiment was carried out to evaluate phases of direct 

influence on productivity. It was concluded that the productive response of the orange tree is 

directly positively influenced when the foliar application of nutrients and amino acids is 

correctly positioned during its production cycle.  
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INTRODUÇÃO 

A cultura da laranja é distribuída desigualmente no Brasil, concentrado um pouco mais 

de 70% no Estado de São Paulo, e o restante distribuído nos estados: Sergipe, Bahia, Minas 

Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Possuindo o Estado de São Paulo mais de 80% da 

capacidade de processamento, dado esse fato o motivo do foco neste estado. A laranja existe 

no Brasil desde o tempo da colonização, mas foi em 1930 que essa cultura adquiriu importância 

comercial (FERNANDES, 2010). A adubação foliar, de um modo geral, se destina às correções 

de deficiências dos micronutrientes e a correções de deficiências de macronutrientes, com o 

objetivo de complementação à adubação via solo, podendo significar uma economia na 

utilização de fertilizantes, pois nesta, a eficiência no aproveitamento dos nutrientes é reduzida 

devido aos processos de lixiviação e imobilização (WINTER et al., 1963; STOLLER, 1989). 

Estudos fisiológicos sobre a absorção de nutrientes via foliar têm sido realizados, 

principalmente, no que se refere as barreiras a penetração, espaços de caminhamento, 

mecanismos e fatores que afetam a absorção (BOARETTO; ROSOLEM, 1989). Dentre as 

práticas culturais a adequada nutrição das plantas é um dos fatores que exercem grande 

influência no desenvolvimento dos pomares, sendo que problemas relacionados a uma nutrição 

inadequada pode provocar baixas qualidades organolépticas e compostos promotores da saúde, 

além de baixas produtividades podendo chegar a inviabilizar o cultivo na área, esses problemas 

podem ser provocados por excesso, deficiência ou desbalanço entre nutrientes, esses fatores 

podem ser contornados com aplicações de fertilizantes foliares, fonte e período adequado, sendo 

os estudos científicos as principais fontes de informação para o manejo ideal. 

O tema foi escolhido mediante a grande crescente no aumento do custo de produção 

quando utilizado apenas a adubação convencional via solo. Partindo da problemática em querer 

saber qual o correto manejo da nutrição foliar é adequado e essencial para a manutenção de 

níveis elevados de produção da laranjeira? 

Assim, o artigo tem por objetivo geral de destacar a eficiência da adubação foliar como 

influência direta na resposta produtiva da laranjeira, através do fornecendo aminoácidos, 

macronutrientes e micronutrientes, mostrando que são agentes indispensáveis ao manejo da 

cultura para o seu desenvolvimento. Este estudo, caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, 

utilizando revisão bibliográfica, e quantitativa na sintetização dos dados obtidos em campo. 

 



METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado no período de 15/04/2021 a 06/10/2021 em um sitio da 

empresa Citricultura Sergipana, localizado no município de Cristinápolis, sul do estado de 

Sergipe. Foram feitos tratamentos para o aumento de pegamentos de frutos, diminuição da 

queda fisiológica dos frutos na fase inicial e combate a melanose (Phomopsis citri). 

Foram utilizadas duas áreas dentro da propriedade, onde a parte em que foi realizado 

o experimento equivale a dois hectares, sendo o restante da área o tratamento convencional ja 

utilizada pelo sítio, que é a adubação convencional do solo com os macro elementos NPK, na 

formulação 20-10-20 na proporção de 500g a cada quatro meses e utilização de fungida a base 

de azoxistrobina e tebuconazol para diminuir o quantitativo de queda fisiológia dos frutos e 

para o combate à melanose na proporção de 700ml/ha. No experimento foi usado adubação via 

foliar com aminoácidos e fertililizantes fonte de Nitrogênio, Boro, Calcio, Manganês, Cobre, e 

também extrato de algas. 

No tratamento denominado de 01 (Pegamento de frutos) o volume de calda utilizado 

foi de 1000 L/há, onde no dia 15/04/2021 foram realizadas as seguintes aplicações: 

 Biofertilizante, 50 ml/há; 

 Adubo folear composto por N, B, Ca e Mn, 2 L/há; 

 Adubo folear composto por Cobre e Enxofre, 1 L/há.  

No tratamento denominado de 02 (queda fisiológica e controle da melanose) o volume 

de calda utilizado foi de 1000 L/há, onde no dia 27/04/2021 foram realizadas as seguintes 

aplicações: 

 Extrato de algas, 250 ml/há; 

 Adubo folear composto por Cobre, 700ml/há.  

 

Uso da nutrição foliar 

Há milhares de anos o homem sentiu a necessidade do emprego de fertilizantes para 

elevar a produtividade das culturas, entretanto, somente há um século generalizou-se o uso da 

adubação. Poder-se-ia mesmo afirmar, que tal prática teve inicio com Liebig, a partir de 1840 

(Paz, 1978). 

A adubação foliar consiste no fornecimento de nutrientes para as plantas através das 

folhas, e tem por objetivo complementar a nutrição da planta em quantidade e qualidade, 



relativamente ao que o solo pode fornecer. A pulverização de nutrientes via foliar na citricultura 

brasileira tem acentuada importância, principalmente em pomares de alta produtividade, nos 

quais o manejo nutricional adequado é essencial para a manutenção de níveis elevados de 

produção. A adubação foliar pode ser feita de forma corretiva, quando se constata a deficiência 

nutricional (através da diagnose visual ou análise química) e se faz a aplicação do nutriente em 

questão; ou de forma preventiva, quando se busca evitar a carência de um determinado nutriente 

e, por conseguinte, perda de produtividade (Informativo centro de citricultura, Adubação foliar 

na citricultura, 2013). 

a fertilização de culturas através da via foliar, apesar dos inúmeros fatores que a 

influenciam, não é inescrutável, e merece melhor atenção dos pesquisadores, por representar 

em muitos casos, a alternativa de melhor viabilidade prática e econômica (PAZ, 1978). 

Estudos fisiológicos sobre a absorção de nutrientes via foliar têm sido realizados, 

principalmente, no que se refere as barreiras a penetração, espaços de caminhamento, 

mecanismos e fatores que afetam a absorção (BOARETTO; ROSOLEM, 1989). 

Todos os fatores que afetam a abertura dos estômatos, influenciam em maior ou menor 

grau a absorção e a translocação dos nutrientes aplicados por via foliar (PAZ, 1978), sendo que 

os efeitos do suprimento de micronutrientes na qualidade da laranja são notados pelo aumento 

no conteúdo de suco (no caso do B e Zn); sólidos solúveis (B, Cu e Fe); ratio (B e Fe), vitamina 

C (Cu e Zn); tamanho do fruto (B, Mn e Zn) e coloração (Fe, Mn e Zn) (Castro, 1998). 

Na ausência de um nutriente, sejam macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S usados em 

grandes quantidades) ou micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn, Mo e Zn usados em pequenas 

quantidades), os citros apresentam sintomas visuais de deficiência que se refletem, 

principalmente, nas folhas e, em alguns casos, nas flores e frutos (SOBRAL, 2008).  

Nos últimos anos com a instabilidade dos preços pago pelas indústrias os produtores 

de laranja tem buscado técnicas que aumente a renda, uma opção é o aumento, propriamente 

dito, da produtividade, uma outra seria a produção de fruta fresca para o mercado interno e 

externo, visto que esses mercados costumam remunerar o produtor pela qualidade do produto, 

podendo chegar a valores 100% superiores aos pagos pela indústria (MARIN, 2008). 

Altos índices de produção bem como uma ótima qualidade de frutos cítricos somente 

são alcançados através do equilíbrio no fornecimento de macro e micronutrientes, os quais 

atuam direta ou indiretamente no metabolismo vegetal. Entretanto, com a expansão da 

citricultura em solos de baixa fertilidade, como os de vegetação de cerrado, tal equilíbrio não 

tem sido obtido, proporcionando uma produção insatisfatória das plantas cítricas (VELOSO et 

al. 2002). 



 

Funções, sintomas de deficiência e excesso de nutrientes na cultura da Laranja. 

Os principais nutrientes e sua influência sobre a produção e qualidade da laranja foram 

relatados por Sobral, Dechen e Nachtigall, (2007). 

Baixos teores de nitrogênio exerce grande influência provocando um menor 

desenvolvimento vegetativo, produtividade e qualidade da laranja. Já o excesso desse elemento 

aumentando de maneira drástica o vigor das plantas, reduz a indução floral, atrasa a floração, 

reduz a qualidade dos frutos em relação ao conteúdo de açúcares, textura, coloração, ocorrência 

de deformações.  

O fósforo participa de reações que estimulam o desenvolvimento radicular e a floração. 

Porém o excesso pode comprometer a absorção de alguns micronutrientes como o ferro e o 

zinco.  

O potássio favorece o tamanho, a textura e as características organolépticas da laranja 

(sabor, aroma, açúcares e vitamina C), em contrapartida o excesso pode diminuir a absorção de 

magnésio e do cálcio.  

O cálcio é constituinte da parede celular, sua deficiência provoca diminuição na 

produtividade e deterioração na qualidade da laranja (baixa capacidade de conservação, baixo 

teor de açúcares e acidez).  

O magnésio desempenha um papel importante na síntese de clorofila e favorece a 

coloração. Em situação de deficiência observa-se clorose entre as nervuras dos folíolos, o 

tamanho dos frutos também pode ser reduzido em plantas deficientes. 

 O enxofre é um componente essencial de aminoácidos como cistina, metionina e 

cisteína, clorofila, além de ser um componente de vitaminas, enzimas, metalo-proteínas e de 

alguns hormônios, sua deficiência é observada inicialmente em folhas jovens, com a presença 

de lâminas foliares uniformemente amareladas ou cloróticas.  

 O boro tem participação importante na divisão celular, bem como no metabolismo dos 

ácidos nucleicos (DNA E RNA). Os sintomas de deficiência de boro são observados em folhas 

jovens causando deformações e necroses nos bordos, encurtamento de internódios e até morte 

da gema apical, pela elevação na síntese da enzima AIA oxidase. Pode provocar uma redução 

na produção de pólen, resultando em laranjas pequenas e deformadas. Já seu excesso pode 

causar o amarelecimento e endurecimento da laranja e a necrose marginal das folhas.  



O manganês é necessário à síntese de clorofila participando do funcionamento do 

fotossistema II da fotossíntese, sendo responsável pela fotólise da água, é um ativador de 

diversas enzimas que catalisam reações bioquímicas nas plantas, A deficiência de manganês 

limita o crescimento da laranjeira, pois aumenta a atividade da AIA oxidase – enzima associada 

à degradação de auxinas, hormônio responsável pelo crescimento dos frutos.  

O cobre também funciona como ativador de várias enzimas das plantas. Em 

quantidades elevadas, porém pode ser tóxico às raízes e às folhas. Deve-se tomar cuidado no 

seu uso excessivo, pois é recomendado em pulverizações foliares para controle de patógenos, 

como o fungo da estrelinha (Colletotrichum acutatum).  

O Ferro é o nutriente que atua como catalisador da biossíntese da clorofila, sendo um 

constituinte de enzimas responsáveis pela sua formação. Os sintomas visuais são clorose 

internerval, permanecendo as nervuras mais internas com coloração verde-intensa. pode reduzir 

a produtividade da laranjeira, diminuir o tamanho médio de frutos e causar queda prematura.  

O zinco é necessário para a formação do ácido indol acético (AIA), uma auxina que 

proporciona o crescimento das plantas e dos frutos, atua como cofator enzimático, sendo 

essencial para a atividade, a regulação e a estabilização da estrutura proteica. Na sua deficiência 

ocorre o encurtamento dos internódios, aparecem folhas cloróticas e pequenas, mais evidente 

em folhas jovens, redução na síntese proteica, acompanhada de acúmulo de aminoácidos livres.  

Molibdênio em sua maioria encontra-se na enzima nitrato redutase das raízes e dos 

colmos, que atua catalizando a redução do íon NO3
 - a NO2

-, sua deficiência provoca 

interferência no metabolismo do N na planta, provocando sintomas similares a deficiência de 

Nitrogênio, com a clorose marginal e a necrose de folhas velhas.    

Dentre as alternativas mais usadas atualmente, os aminoácidos também tem sido 

posicionados via aplicação foliar. 

Os aminoácidos são uma classe de substâncias indiscutivelmente importantes no 

metabolismo vegetal. São eles que formam as proteínas e são precursores de muitas 

biomoléculas especializadas que desempenham papéis biológicos essenciais, como por 

exemplo, hormônios, nucleotídeos como o DNA e polímeros de paredes celulares. Muitos 

aminoácidos são também responsáveis pelo transporte de nutrientes na planta principalmente 

de nitrogênio (BATATA SHOW, 2008). 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As áreas que receberam o tratamento tiveram um melhor aproveitamento em relação a 

área padrão do sitio. Baseado nas composições e de como foram posicionados os adubos 

foliares foi possível observar que os fertilizantes foliares promoveram um maior pegamento da 

florada, resultando em maior produção frutos.  

Segundo Aviz (2019), utilizando os métodos tradicionais de manejo da laranjeira, a 

planta apresenta um índice de pegamento ente 1,0 e 6,0%. Entretanto, com o uso de novas 

tecnologias, como a adubação organomineral foliar, que incremente a atividade fisiológica da 

planta e torne disponível todos os nutrientes necessários na fase reprodutiva, esse índice pode 

chegar a até 47,0%. Isso é um indicativo de maior quantidade de frutos por planta, e 

consequentemente maior produtividade. 

No tratamento utilizado conseguiu-se um maior estimulo da atividade fisiológica da 

planta, conseguindo elevar os índices produtivos em 24,34% quando comparado a área padrão 

do sitio. Logo abaixo estão representadas no gráfico I os quantitativos de frutos por pé, em um 

total de dez amostras. 

*P - Planta  

Na tabela 1, temos a representação da média de frutos por planta e a diferença entre 

elas, a porcentagem e a estimativa de toneladas por hectares. 
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Tabela 1 

 

Baseado nas composições dos adubos foliares e de como foram posicionados foi 

possível observar também que o extrato de algas agiu preventivamente as condições de estresse, 

e atuou preparando as laranjeiras para a rápida e forte resposta quando estiveram em condições 

de estresse, causadas por altas temperaturas e baixo índice pluviométrico. A fonte de cobre e 

enxofre, além de complementar o macro elemento S na adubação de solo, agiu também como 

fungicida com o micro elemento Cu. A ação conjunta dos dois fertilizantes foliares ajudaram 

significativamente na redução da queda fisiológica, e no combate à melanose. A área tratada 

que representa o quantitativo de frutos abortados está à esquerda e a representação da área 

padrão está direita da figura 01. 

 
Figura 01 -                               Área Tratada                                                          Área Padrão 

No gráfico II, temos a representação do quantitativo exato resultante da queda 

fisiológica, pois na figura acima têm alguns frutos que foram abortados em decorrência da 

incidência do fungo “estrelinha”, pois além da queda fisiológica fatores climáticos também 

podem ser responsáveis pela derrubada dos frutos. A temperatura, seca prolongada, ventos, 

chuvas fortes e duradouras alagamentos são fatores que muitas vezes não podem ser controlados 

e que podem diminuir a produtividade. 



*P – Planta / **FA – Frutos abortados 

 

Na tabela II, temos a representação da média de frutos abortados por planta e a 

diferença entre elas, a porcentagem e a estimativa de perdas por hectares. 

 
Tabela II 

 

Os resultados apresentados para os tratamentos da melanose tiveram efeitos semelhantes. Estão 

representadas nas figuras 02, 03, 04 e 05. 

 

    
 Figura 02 – Área Tratada (Melanose)                                   Figura 03 – Área padrão (Melanose) 
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Figura 04 – Área Tratada (Melanose)                                   Figura 05 – Área padrão (Melanose) 
 

Castro e Carvalho (2014), Consideram que os aminoácidos podem ser enquadrados no 

grupo de antiestressantes, compostos capazes de agir em processos morfofisiológicos do 

vegetal como precursores de um hormônio endógeno ou de enzimas e da disponibilização de 

compostos formadores de promotores de crescimento. O triptofano, por exemplo, é um 

conhecido precursor do ácido indolilacético, auxina promotora de crescimento vegetal. 

O biofertilizante utilizado é um produto que foi obtido através de fermentação 

biológica do melaço de cana, contendo aminoácidos, sua composição é de 25% (300 g/L) de 

Aminoácido - Ácido L-Glutâmico e 4,0% (48 g/L) de N solúvel em água. Este, atuou no 

estímulo ao metabolismo vegetal, com aumento da fotossíntese, da assimilação de nitrogênio, 

redução da degradação das células pelos estresses e consequentemente ganho de produtividade. 

Os extratos de algas marinhas são fontes de vitaminas, glicoproteínas, aminoácidos e 

de estimulantes naturais, tais como auxinas (hormônios do crescimento que governam a divisão 

celular), giberelina (que induz floração e alongamento celular), citocininas (hormônio da 

juventude e do retardamento da senescência) e betaínas (que aumentam a resistência aos 

diversos fatores de estresse). Seus compostos podem melhorar o desempenho vegetal por 

intermédio de alterações fisiológicas, bioquímicas e da expressão de genes nas plantas 

(GALINDO Et al, 2019).  

Uma árvore dessa frutífera gera em torno de 80 a 100 quilos de frutos por planta. Com 

o aumento dessa quantidade, tem-se também uma necessidade constante de teores adequados 

de nutrientes, e os organominerais os liberam gradativamente para as plantas, disponibilizando 

periodicamente e mantendo o nível de nutrição das plantas (AVIZ Et al, 2019). Para evitar 

maiores perdas por quedas fisiológicas usamos um fertilizante orgânico misto, extraída por um 

processo à frio chamado de "Gentle extraction", essa formulação não possui adição de 



conservantes químicos possibilitando preservar ainda mais os compostos orgânicos presentes 

na formulação.  Composto por 1,0% de N (10,7 g/L de N); 6,0% de Carbono Orgânico Total 

(64,2 g/L de COT); contém aditivo: 99% de extrato de algas Asconphyllum nodosum.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O emprego do adubo foliar contribuiu significativamente de forma positiva para o 

balanço nutricional do pomar, fortalecendo e aumentando a resistência aos efeitos negativos 

causados pelos estresses abióticos. Também foi possível observar uma uniformidade de frutos, 

e a eficiência da sua aplicação na fitossanidade da cultura, portanto, a nutrição foliar auxiliou a 

laranjeira em suas principais fases fisiológicas, sendo este manejo diretamente influenciado 

positivamente quando posicionada corretamente, incrementando assim, o aumento na 

produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referências bibliográficas 

AVIZ, Rhaiana Oliveira. Et al. Qual a ação e reação dos organominerais no pomar de 

citrus? Revista Campos e Negócios. Manaus. 2019. Disponível em 

<https://revistacampoenegocios.com.br/qual-a-acao-e-reacao-dos-organominerais-no-pomar-

de-citros/> Acessado em 06 de dezembro de 2021. 

BATATA SHOW. Utilização de aminoácidos pelas plantas. 2008. Disponível em: < 

http://www.abbabatatabrasileira.com.br/site/revista/#> Acesso em: 25 de novembro de 2021. 

BOARETTO, A. E.; ROSOLEM, C. A. Adubação foliar. Campinas: Fundação Cargill, v. 2, 

p. 669, 1989. 

CASTRO, P.R.C. PACHECO, A.C. MEDINA, C.L. Efeitos de stimulate de micro-citros no 

desenvolvimento vegetativo e na produtividade da laranjeira ‘pêra’ (Citrus sinensis L. 

Osbeck). Maio de 1998. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/sa/a/WtmydCNZXmJkhdHZ5nQ6wjs/?lang=pt#> Acesso em 16 de 

novembro de 2021.  

CASTRO, Paulo Roberto de Camargo. CARVALHO, Marcia Eugenia Amaral. Aminoácidos 

e suas aplicações na agricultura. Piracicaba: ESALQ - Divisão de Biblioteca, 2014. 58 p. : il. 

(Série Produtor Rural, nº 57). Disponivel em 

<https://www.esalq.usp.br/biblioteca/sites/default/files/publicacoes-a-venda/pdf/SPR57.pdf> 

Acessado em 06 de dezembro de 2021. 

DECHEN, A. R.; NACHTIGALL, G. R. Elementos requeridos à nutrição de plantas. In: 

NOVAIS, R. F.; ALVAREZ, V. H.; BARROS, N. F.; FONTES, R. L. F.; CANTARUTTI, R. 

B.; NEVES, J. C. L. (Ed.). Fertilidade do solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do 

Solo, 2007.  

FERNANDES, Bruno Campos. Desenvolvimento Histórico da citricultura. Araraquara, 

2010, UNESP – Universidade Estadual Paulista. Disponível em: 

<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/118999/fernandes_bc_tcc_arafcl.pdf?seq

uence=1#:~:text=O%20cultivo%20da%20laranja%20tamb%C3%A9m,e%20Rio%20Grande

%20do%20Sul.> Acesso em: 17 de novembro de 2021. 

GALINDO, Fernando Shintate. Et al. Extrato de algas como bioestimulante na nutrição e 

produtividade do trigo irrigado na região de Cerrado. Universidade Estadual Paulista – 

UNESP. Ilha Solteira. SP. 2019. Disponível em <https://site.uniaraxa.edu.br/wp-

content/uploads/2019/06/circular-extrato-de-algas.pdf> Acesso em 03 de dezembro de 2021. 

GODOY,    L.J.G et al. Concentração foliar de manganês e zinco em laranjeiras adubadas 

com óxidos e carbonatos via foliar. v. 44, n. 3 (2013): Julho-Setembro. Disponível em 

<www.ccarevista.ufc.br> Acessado em 25 de agosto de 2021. 

MARIM ,   M.A. Aplicação de nitrato e cloreto de potássio via foliar em citros, para a 

melhoria da produtividade e da qualidade dos frutos. ANUÁRIO DA PRODUÇÃO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DISCENTE Vol. XI, Nº. 12, Ano 2008 Disponível em 

<repositorio.pgsskroton.com> Acessado em 25 de agosto de 2021. 

http://ccarevista.ufc.br/seer/index.php/ccarevista/issue/view/36
http://www.ccarevista.ufc.br/


MOCELLIN, Ricardo S.P. Principios da adubação folear. Coletanea de dados e revisão 

bibliográfica. Canoas, 2004. 

PAZ, Luiz Gonzaga. Nutrição mineral através da adubação foliar.  Cadernos Ômega, 

Recife, v.2, n.2, p. 145-154, dez. 1978. Disponível em 

<https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/142> Acessado em 19 de novembro de 2021. 

SANTOS, Carlos Henrrique. Et al. Adubos foliares quelatizados e sais na absorção de boro, 

manganês e zinco em laranjeira ‘pera’. 1999. Disponivel em: 

<https://www.scielo.br/j/sa/a/LVkCBPgjwkNfzRMCqbxyhSN/?lang=pt&format=html#> 

Acesso em: 16 de novembro de 2021. 

SÃO PAULO, Secretaria de agricultura e abastecimento. Adubação foliar na citricultura. 

Cordeirópolis, outubro de 2013 • Número 221. Disponível em <ccsm.br> Acessado em 25 de 

novembro de 2021. 

SILVA, A.M.S. Diagnostico nutricional de pomares de laranja pêra [citrus sinensis (l.) 

Osbeck] na região de Manaus – AM. 2011. Dissertação apresentada à Universidade Federal 

do Amazonas. Disponível em < tede.ufam.edu.br> Acessado em 25 de novembro de 2021. 

SOBRAL, L. F. ANJOS, J.L. SILVA, J.U. Calagem e adubação da laranjeira no estado de 

Sergipe. 2008. Disponível em < http://www.cpatc.embrapa.br/> Acessado em 25 de agosto de 

2021. 

SOBRAL, Lafayette Franco. et al. Recomendações para uso de corretivos e fertilizantes no 

estado de Sergipe. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2007. 251 p.: il. 

STOLLER, J. Adubaçăo foliar em citros. Laranja, v.10, n.2, p.555-564, 1989. 

VELOSO, C. A. C.; PEREIRA, W. L. M.; CARVALHO, E. J. M. Diagnose nutricional pela 

análise foliar de pomares de laranjeira no nordeste paraense. 2002. Disponível em < 

https://www.embrapa.br/> Acessado em 25 de agosto de 2021. 

WINTER, S.H.; BUKOVAC, M.J.; TUKEY, H.B. Advances in foliar feeding of plant 

nutrients. In: McVICKAR, M.H.; BRIDGER, G.L.; NELSON, L.B (Ed.) Fertilizer 

technology and usage. Madison: Soil Science Society of America, 1963. p.429-455. 

 

 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/list/autoria/nome/walcylene-l-matos-pereira?p_auth=deLy9zY0

