
• O boro é essencial para o crescimento de todas as plantas. 
Ele auxilia na transferência de açúcares e nutrientes das 
folhas até os frutos e aumenta a polinização e o 
desenvolvimento das sementes.

• As uvas exigem um suprimento adequado de boro disponível, 
principalmente durante a floração e o desenvolvimento de 
frutos.

• Diversas pulverizações foliares de Solubor® aplicadas de 
forma independente ou com inseticidas assegurarão um 
suprimento adequado de boro durante a floração e o 
desenvolvimento das bagas.

• A aplicação no solo pré-semeadura de Granubor® mais 
pulverizações foliares de Solubor durante a estação são 
recomendadas para solos cujos testes indicam baixo teor de 
boro disponível.

As uvas crescem melhor em solos arenosos, mas esses solos 
também tendem a apresentar baixo teor de boro (B) disponível, que 
é um nutriente-chave para o crescimento das videiras, e para o 
desenvolvimento e a qualidade dos frutos. Embora o boro seja 
essencial para todas as fases de crescimento da planta, um 
suprimento disponível é mais importante durante a floração e o 
desenvolvimento dos frutos.

As uvas têm dificuldade de transportar boro suficiente para as 
novas gemas de flores, portanto aplicações de pulverização de 
Solubor na floração garantirão um suprimento adequado durante 
essa importante fase reprodutiva. A resistência das paredes 
celulares, a divisão celular, o desenvolvimento de frutos e 
sementes, e o transporte de açúcares são algumas das funções das 
plantas relacionados ao boro.

O boro disponível no solo é associado principalmente ao teor de 
matéria orgânica, que deve ser mineralizado para liberar boro para a 
absorção pelas plantas. Embora os requisitos de boro para a 
nutrição ideal das plantas sejam baixos em comparação com os dos 
nutrientes principais, a necessidade de boro será especificamente 
significativa no desenvolvimento dos frutos.

Sintomas da deficiência
Como o boro é vital para a formação de flores, o crescimento e 
desenvolvimento dos frutos, uma diminuição no suprimento de boro 
durante essas etapas críticas pode resultar em produções menores.

Os primeiros sintomas de deficiência de boro aparecem antes da 
floração nas pontas dos brotos e nos caules de inflorescência, com 
saliências escuras e nodosas se formando e se tornando necróticas, 
assim como entrenós encurtados. As aglomerações de flores 
poderão morrer.

Os entrenós mais jovens poderão inchar e escurecer durante o 
crescimento rápido dos brotos. Os entrenós mais velhos apresentam 
inchaços com dobras e depressões profundas, que são os sintomas 
mais características da deficiência de boro. As folhas poderão ter 
pecíolos curtos e espessos com manchas necróticas. As folhas 
poderão ter um leve padrão em mosaico de clorose nas áreas entre 
nervos e manchas marrons avermelhadas entre as nervuras e nas 
margens. As raízes poderão permanecer curtas, espessas, inchar nos 
nós e se abrir na longitudinal.

Testes do solo e análises das plantas
Testes do solo e análises das plantas são úteis na avaliação da 
capacidade em potencial de fornecimento de boro do solo e no 
estado atual de boro da planta em crescimento.

O nível crítico de boro solúvel em água quente para uvas na maioria 
dos solos é inferior a 0,5 ppm, dependendo do pH do solo, do teor da 
matéria orgânica e da textura. A disponibilidade de boro em solos 
ácidos geralmente diminui quando esses solos são corrigidos.

Resultados têm mostrado que as aplicações de boro poderão 
aumentar a produção e a qualidade das uvas quando os níveis de 
boro dos testes do solo forem inferiores a 0,4 ppm em solos 
arenosos que tiverem sido corrigidos para um pH de 6,2 ou superior, 
e inferior a 0,5 ppm em solos de textura fina que tiverem sido 
corrigidos para um pH de 6,0 ou superior.

O nível crítico de boro nas folhas superiores de uva maduras é cerca 
de 20 ppm, mas o intervalo ideal é de 25 a 50 ppm. Árvores com teor 
de boro nas folhas abaixo do nível crítico devem ser pulverizadas 
uma ou mais vezes com Solubor depois do início da floração e 
durante o crescimento e o desenvolvimento dos frutos. 
Concentrações acima de 80 ppm de boro nas folhas poderão indicar 
uma possível toxicidade por boro.
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As respostas das produções ao boro aplicado poderão ser 
inconsistentes e sazonais, provavelmente em virtude de efeitos 
ambientais sobre a floração e o desenvolvimento das bagas. No 
entanto, o rendimento da produção e a qualidade das uvas poderão 
ser aprimoradas com aplicações de boro porque os níveis de boro 
disponíveis são baixos em alguns solos.

O boro deve ser aplicado para parreiras, em especial em solos 
arenosos em regiões com chuvas intensas ou irrigação em excesso 
porque o boro solúvel pode ser facilmente lixiviado da zona 

radicular. A resposta ao boro aplicado geralmente é maior quando 
há suprimentos adequados de outros nutrientes.

Os dados abaixo mostram uma maior absorção de boro com 
aplicações em semeadura e de pulverização em berma do Solubor 
no solo As aplicações de pulverização em berma (fornecendo 680 
gramas de B/acre anual ou semestralmente) resultaram em uma 
maior absorção de boro do que a semeadura de boro sobre toda a 
área do solo em taxas superiores de boro, possivelmente porque a 
maioria das raízes se localiza na região da berma do solo.
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Boron recommendations for grapes

Marginal soil test boron and/or leaf analyses or dry weather 
during critical stages:

Low soil test boron and a prior history of boron response:

Multiple foliar sprays at rates of 0.5 lbs of Solubor / acre (0.1 lb of 
B/acre) weekly for 3 - 5 times before flower initiation and 
development. Solubor can be applied to vines alone, or with 
insecticides.

A soil application of 7 lbs of Granubor / acre (1 lb of B/acre) 
surface broadcast plus one or more foliar sprays at 0.5 lbs of 
Solubor / acre per spray applied before flowering and 
development.

agricultura-brasil.borax.com

Response of grapes to soil and foliar applications of Solubor

Berm Bloom petioles

Broadcast

—

—

35 bc

37 b

Application method

Untreated
Soil Mid-summer blades

Broadcast

3
—

6

Biannual spray

Annual spray

—

—

1.5

40 ab

52 a

52 d

55 d

66 c

95 b

Values in columns followed by the same letter are not significantly different at a probability level of 0.05.
P. Christensen, California Agriculture, March - April issue: 17 - 18, 1986.

B applied, lbs / acre B concentration, ppm

—

1.5 53 a 152 a
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