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RESUMO

Este trabalho foi realizado com a cultura da cenoura (Daucus carota L), uma das hortaliças de grande valor econômico e que por causa de distúrbios fisiológicos causados pela

uréia em utilização inadequada vem gerando problemas. O trabalho está direcionado para determinação das quantidades ideais de nitrogênio para cada fase de desenvolvimento

da cultura, visando atingir o ponto de maior desenvolvimento dos rizomas, baseando-se no comprimento, diâmetro médio e peso final. Para levar o projeto a cabo, realizou-se a

correção do solo, utilizando-se calcário dolomítico em quantidade de 0,1 kg por metro, conforme a análise laboratorial do solo. O preparo da área constou de uma gradagem e

levantamento dos canteiros. A área do projeto apresenta 25 canteiros com altura de 0,20 m e dimensões 4,0 m x 1,1 m, comprimento x largura. Os macronutrientes foram

fornecidos por adubação mineral conforme recomendação do Boletim 100 de 1996 e os micronutrientes apresentaram quantidades adequadas para a cultura baseado na análise

laboratorial do solo. O delineamento experimental utilizado foi disposto em blocos casualizados, com 5 tratamentos, em dosagens distintas do nutriente nitrogênio, e  5 repetições,

totalizando 25 parcelas. O nitrogênio foi fornecido em 3 épocas de aplicação pós semeadura.  Aplicaram-se 20 kg/ha de nitrogênio no plantio, aos 15 dias e aos 30 dias, em todos

os tratamentos. Aos 60 dias foram aplicadas as dosagens conforme o tratamento (T): T1 = 0 kg/ha; T2 = 20 kg/ha; T3 = 60 kg/ha; T4 = 100 kg/ha; T5 = 140 kg/ha. As raízes

colhidas serão separadas por tratamento e avaliadas conforme padrões do CEAGESP de  2000. Serão analisadas as variáveis comprimento, diâmetro médio, peso final do

rizoma, características fisiológicas e produtividade final, referente a cada tratamento, determinando- se as diferenças significativas. Espera-se que as doses de uréia, como fonte

de adubação nitrogenada em cobertura possibilite a determinação da influencia das dosagens sobre as variáveis analisadas.
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