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Os citros são, em geral, muito exigentes em K. A deficiência é mais facilmente 
percebida nos frutos, que se tornam pequenos, com casca fina e lisa e têm 

maturação precoce.O Brasil é muito dependente da exportação de Potássio 
para suprir sua necessidade na agricultura. Até 2008 somente 7% da demanda 

nacional foi produzida no nosso território. Novas fontes para adubação 
potássica são fundamentais para a redução da dependências das importações. 
Neste contexto o Fonolito, que vem a ser um silicato natural proveniente de 

rochas vulcânicas rico em silício, alumínio, sódio e potássio, tem potencial 
como fonte alternativa de potássio. Assim, o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar o desempenho do fonolíto como fonte de potássio no manejo 

da adubação de pomar de laranjeiras adultas. Para tanto, foi instalado um 
experimento, no Sítio São Benedito (Taquaral SP) em novembro/2011, em um 

Latossolo vermelho-amarelo distrófico textura média, em um pomar de 
laranjeira ‘Pera’, enxertada em limoeiro ‘Cravo’ com 5 anos de idade. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em esquema 

fatorial com 3 fatores (3 Doses de Fonolito, 2 Doses de Gesso, 2 Doses de 
Calcário), mais 1 tratamento adicional com adubação convencional do produtor 

(120 kg K2O.ha-1 via 20-00-20), totalizando 13 Tratamentos, com 4 repetições e 
5 plantas por parcela. As três doses de Fonolito foram: 60 kg K2O.ha-1; 120 kg 
K2O.ha-1; 180 kg K2O.ha-1. As duas doses de Calcário foram: sem Calcário e 

com 1,5 t.ha-1. As duas doses de Gesso foram: sem Gesso e com 1 t.ha-

1.Todos os tratamentos receberam 120 kg N.ha-1, através do nitrato de amônio 

e não foi aplicado Fósforo nesta safra. Realizou-se amostragens de solo de 0-
5, 5-10, 10-15, 15-20 e 20-40 cm de profundidade aos 27, 78 e 118 dias após a 
aplicação. Ao final da safra avaliou-se também a produtividade das parcelas 

pesando os frutos colhidos. Os dados foram analisados com análise de 
variância F e as médias comparadas pelo teste t (LSD) a 5% de probabilidade 

de erro. Houve efeito dos Tratamentos com os teores de K medidos no solo, 
sendo que as doses de 120 e 180 kg K2O.ha-1 não diferiram da adubação 
convencional, mostrando que é uma fonte de potássio em potencial para uso 

em Laranjeiras. Não houve interação com a profundidade de coleta, mostrando 
que o K do Fonolito se mostrou com a mesma mobilidade no solo que o K da 

formulação 20-00-20. Não houve interação com Calcário ou Gesso. Para a 
produtividade, o Fonolito 120 kg K2O.ha-1 proporcionou uma produção 
significativamente superior à adubação convencional. 
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