
• 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 espécies de plantas variam consideravelmente em sua
tolerância ao suprimento de boro no ambiente radicular.

• As espécies de plantas também variam consideravelmente em sua
necessidade de boro.

• Relatórios mostram que muitas dessas culturas com requisitos
mais elevados de boro normalmente também têm uma tolerância
maior a níveis mais altos do boro disponível, portanto a aplicação
de taxas de boro e métodos recomendados não deve resultar em
problemas de excesso de boro.

• Os produtores devem conhecer as necessidades relativas de boro
de cada cultura específica, além do suprimento de boro disponível
no solo, para determinar a taxa e o método ideais de aplicação de
boro suficiente visando a produções otimizadas.

Primeiro, o boro mostrou-se um micronutriente essencial para o 
crescimento e o desenvolvimento das plantas, segundo Warington 
em 1923.

Resultados de inúmeros experimentos desde então têm mostrado 
que a faixa nos níveis de boro no solo que poderão resultar em 
deficiências de boro ou em possíveis sintomas de toxicidade é 
relativamente estreita, em comparação com as faixas da maioria dos 
outros nutrientes das plantas. Isso ocorre porque os níveis de boro 
disponível nos solos são baixos (geralmente < 2 ppm), mas as 
quantidades de boro para atender às necessidades das plantas

também são baixas. A taxa de aplicação recomendada de fertilizantes 
à base de boro normalmente varia de 0 a 4 lb. de B/acre.

A nutrição do boro é uma preocupação especial na produção das 
culturas; os produtores querem garantir que o suprimento de boro 
disponível é suficiente para a nutrição ideal, mas não tão alto de forma 
a resultar em uma diminuição das produções em decorrência de 
suprimento em excesso.

Evidências atuais mostram que muitas espécies de plantas podem 
tolerar taxas muito mais elevadas de boro aplicado do que se pensava 
anteriormente.

Como as toxicidades de boro nas plantas—resultantes da ocorrência 
natural de níveis elevados de boro disponível nos solos ou de uma taxa 
de aplicação em excesso de boro em fertilizantes—acarretam 
crescimento e desenvolvimento menores, os produtores poderão ser 
extremamente cautelosos na aplicação de boro suficiente para 
assegurar produções ideais.

É importante conhecer o suprimento de boro disponível no solo, as 
necessidades de boro’ específicas das culturas e o método pretendido 
de aplicação de boro. Análises das plantas são outra ferramenta útil na 
determinação do estado geral de boro das culturas durante a época de 
cultivo. 

As faixas de suficiência de boro de muitas culturas agrícolas e 
horticulturas estão listadas na Notas Agronômicas, Sintomas da 
deficiência de boro.
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As culturas variam em termos de tolerância de boro
A absorção de boro pelas plantas está relacionada principalmente à 
concentração de boro na solução do solo na zona radicular. O boro 
solúvel é bastante móvel nos solos e pode ser facilmente absorvido 
pelas raízes das plantas.

Experimentos para determinar a tolerância relativa de várias 
espécies de plantas têm sido realizados em culturas de areia para 
reduzir o número de fatores (como reações do solo) que afetam as 
concentrações reais de boro na solução do solo na zona radicular.

As toxicidades observadas em algumas espécies de plantas, que 
poderão ser atribuídas ao boro, também poderão ser confundidas com 
problemas devido a acúmulos de sal em excesso no solo, sendo que a 
maioria deles poderão ser íons diferentes do íon borato.

Portanto, é melhor discutir a tolerância das plantas ao boro em 
categorias relativas (tolerante, moderadamente tolerante, 
moderadamente sensível e sensível) em vez de as concentrações reais 
de boro solúvel na zona radicular. Uma lista da tolerância relativa de 
algumas das culturas agronômicas e de horticultura mais comuns é 
apresentada na Tabela 1.
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Tabela 1. Instruções de amostragem de planta

Tolerante Moderadamente Tolerante Moderadamente suscetível Suscetível

Alfafa Cevada Brócolis Abacate

Beterraba Repohlo Cenoura Feijão

Algodão Aipo Pepino Uvas

Sorgo Milho Ervilha Toranja

Aveia Abóbora Pimentão Limão

Beterraba açucareira Flor do mel Batata Laranja

Tomate Nabo Rabanete Trigo

Maas, EV, Salt tolerance of plants. In Handbook of Plant Science in Agriculture, lB.R. Christie (ed) CRC Press, Boca Raton, FL. Vol.2, p. 57. 1987.
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As culturas variam em termos de requisito de boro
É bastante difundido que as culturas agronômicas e de horticultura 
variam consideravelmente quanto ao seu requisito de boro. Os 
produtores devem saber se as culturas têm requisitos de boro altos, 
intermediários ou baixos.

A Tabela 2 lista culturas com requisitos de boro altos, intermediários 
e baixos. Pensava-se que os legumes geralmente têm requisitos mais 
altos de boro do que as culturas de gramíneas (monocotiledôneas). 
Na realidade, há diferenças consideráveis nos requisitos de boro em 
cada grupo. Por exemplo, a alfafa tem um requisito alto de boro, mas 
feijões e soja têm requisitos de boro muito menores. Culturas com 
requisitos baixos de boro ainda exigem um suprimento adequado de 
boro para apresentar produções otimizadas.

É importante observar que algumas das principais culturas listadas 
nas categorias tolerante e semitolerante da Tabela 1 também são 
aquelas listadas na Tabela 2 com requisitos altos de boro. Em 
contrapartida, as culturas na Tabela 1 que são sensíveis ao boro 
também são aquelas com requisitos baixos de boro (na Tabela 2).

Como a maioria das culturas fertilizadas com boro são aquelas que 
têm requisitos altos de boro e também são tolerantes a níveis mais 
altos de boro na zona radicular, a aplicação das taxas recomendadas 
de boro não resulta em problemas com níveis excessivos de boro nas 
plantas.
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Tabela 2: Tolerância relativa ao boro de algumas culturas agronômicas e hortícolas
Culturas de cereais, fibras e sementes oleaginosas

Alto Intermediário Baixo

Canola Milho Cevada

Algodão Linho Arroz

Eucalipto Sorgo Centeio

Dendezeiro Soja

Girassol Trigo

Culturas forrageiras

Alto Intermediário Baixo

Alfafa Grama bermuda costeira Grama

Trevos

Culturas frutíferas, nozes e castanhas

Alto Intermediário Baixo

Maçã Citrus Pecã

Uvas Pêssego Abacaxi

Oliveira Pera Morango

Amendoim Tomate

Olericultura

Alto Intermediário Baixo

Beterraba Couve de Bruxelas Feijão

Brócolis Repolho Pepino

Cenoura Cebola Melão

Couve-flor Pimentões Ervilha

Aipo Batata Abóbora

EspinafreNabo

Milho doce

Batata doce

Culturas especiais

Alto Intermediário Baixo

Cravo Ervas Seringueira

Café Chá da Índia Cana-de-açúcar

Gladíolo Tabaco

Beterraba açucareira Relva
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