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Na Argentina o que mais se conhece Na Argentina o que mais se conhece éé a a 
agricultura da regiagricultura da regiãão dos Pampas. No o dos Pampas. No 
entanto, pouco se conhece do restante do entanto, pouco se conhece do restante do 
papaíís, em particular do Norte.s, em particular do Norte.

Nesta regiNesta regiãão vem se expandindo a fronteira o vem se expandindo a fronteira 
agropecuagropecuáária  para implantaria  para implantaçãção de soja em o de soja em 
terras ainda de baixo custo, em relaterras ainda de baixo custo, em relaçãção a sua o a sua 
renda e produtividade.renda e produtividade.



Os  sistemas agropecuarios no Norte daOs  sistemas agropecuarios no Norte da
Argentina sArgentina sãão essencialmente  relacionados ao essencialmente  relacionados a
pecupecuáária extensiva, sob pastagens naturais eria extensiva, sob pastagens naturais e
pastoreio direto, com escassa  implantapastoreio direto, com escassa  implantaçãção deo de
parcelas de pastagem.parcelas de pastagem.

Quando se inicia o ciclo agrQuando se inicia o ciclo agríícola as culturascola as culturas
tradicionais como  o algodtradicionais como  o algodãão, o arroz e a sojao, o arroz e a soja
recebem adubarecebem adubaçõções potes potáássicas emssicas em
quantidades semelhantes quantidades semelhantes ààs extras extraíídas pordas por
estas culturasestas culturas..



O potO potáássio limita a ssio limita a 
produtividade do produtividade do 

rebanhorebanho
ÁÁreas Ecolreas Ecolóógicas gicas 

% K % K 
MatMatééria ria 

SecaSeca
Lombadas arenosasLombadas arenosas 0.790.79

Monte de Monte de ÑÑandubayandubay 0.760.76

Meseta Central MercedeMeseta Central Mercedeññaa 0.800.80

MalezalesMalezales 0.770.77

Terrazas do RTerrazas do Ríío Uruguaio Uruguai 0.550.55

Lombadas laterLombadas laterííticasticas 0.910.91

MediaMedia 0.790.79

34% das amostras de forragem 34% das amostras de forragem 
apresentaram concentraapresentaram concentraçãção de K o de K 
abaixo do que requer o rebanho abaixo do que requer o rebanho 

em estado de lactaem estado de lactaçãção.o.



AdubaAdubaçãção poto potáássica das ssica das 
pastagenspastagens

Pelo fato das Pelo fato das 
pastagens  serem de pastagens  serem de 
manejo extensivo, manejo extensivo, éé
pouco provpouco prováável que vel que 
elas recebam elas recebam 
adubaadubaçãção direta.o direta.
No entanto, ocorre No entanto, ocorre 
adubaadubaçãção indireta pelo o indireta pelo 
incremento de incremento de 
fertilidade devido ao fertilidade devido ao 
efeito residual de P e efeito residual de P e 
K apK apóós o ciclo agrs o ciclo agríícola.cola.
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Os tipos de solos e geologia no Norte da Os tipos de solos e geologia no Norte da 
Argentina sArgentina sãão bastante diversificados, o bastante diversificados, 
porporéém poucos estudados devido a baixa m poucos estudados devido a baixa 
intensidade de usointensidade de uso

AvanAvançço da agricultura o da agricultura 
nas nas ááreas frreas fráágeis, com geis, com 
solos pouco fsolos pouco féérteis e rteis e 
argilas de baixa argilas de baixa 
atividade  podendo atividade  podendo 
esgotar as reservas esgotar as reservas 
de nutrientes.  de nutrientes.  
AplicaAplicaçãção de grandes o de grandes 
quantidades de quantidades de 
adubos.adubos.

NO NE



Convivem agroindConvivem agroindúústrias de fumo, strias de fumo, 
frutas subtropicais (cfrutas subtropicais (cíítricos e tricos e 
bananas), cana de abananas), cana de açúçúcar e culturas car e culturas 
horthortíícolas com elevadas exigcolas com elevadas exigêências e ncias e 
altos naltos nííveis de adubaveis de adubaçãção poto potáássica.ssica.

AcrescentaAcrescenta--se o fato do uso extensivo se o fato do uso extensivo 
e pouco extrativo da pecue pouco extrativo da pecuáária e da ria e da 
cultura de grcultura de grããos....os....



Culturas diferentes no Culturas diferentes no 
consumo de potconsumo de potáássiossio

NO NE

Nível Consumo NPK Nível Consumo NPK

Área (ha) kg K2O/ha t K2O/ano Área (ha) kg K2O/ha t K2O/ano

Fumo 35,422 163 5,783 12,937 29,740 62 1,849 5,575

Citricultura 62,111 76 4,710 18,056 79,897 42 3,388 12,197

Perennes-Yerba 18,678 42 777 1,873 244,565 2 509 1,633

Horticultura 56,302 29 1,610 6,742 26,895 20 528 2,629

Cana de açúcar 200,700 0 0 16,648 3,361 4 12 109

Algodão- outras 63,545 0 0 82 112,000 0 0 937

Cereais 581,650 0 0 5,555 503,100 4 1,990 14,232

Oleaginosas 1,181,450 0 0 7,315 1,050,100 0 137 2,227

Total  2,199,858 6 12,879 69,208 2,049,658 4 8,413 39,539



Em escala regional os balanEm escala regional os balançços sos sãão o 
claramente negativos para o Kclaramente negativos para o K

ProvProvíínciancia MateMate SojaSoja AlgodAlgodããoo ChCháá ArrozArroz MilhoMilho TotalTotal

T extracciT extraccióón K2O/ an K2O/ aññoo

MISIONESMISIONES 17,82917,829 9393 7777 5,1425,142 33 226226 23,37123,371

CHACOCHACO 00 17,36317,363 5,0025,002 00 8585 1,2101,210 23,66023,660
CORRIENTESCORRIENTES 2,2692,269 698698 264264 296296 1,5551,555 6767 5,1485,148

FORMOSAFORMOSA 00 283283 451451 00 7575 216216 1,0251,025

TOTALTOTAL 20,09820,098 18,43718,437 5,7945,794 5,4385,438 1,7181,718 1,7191,719 53,20553,205



O mapeamento de solos O mapeamento de solos 
determina que as determina que as ááreas reas 
deficientes em potdeficientes em potáássio ssio 
abrangem mais de 6 milhabrangem mais de 6 milhõões de es de 
ha, principalmente ao leste do ha, principalmente ao leste do 
Rio ParanRio Paranáá..



NordesteNordeste

RegiRegiãão de expanso de expansãão da fronteira o da fronteira 
agropecuagropecuáária mais recenteria mais recente
Valores de K disponValores de K disponíível baixos: + 75%  vel baixos: + 75%  
< 150 ppm e  30 % < 100 ppm< 150 ppm e  30 % < 100 ppm
Uso atual de KCl Uso atual de KCl éé importante nas importante nas 
culturas de arroz, cculturas de arroz, cíítricos e horticulturatricos e horticultura



Mendez et al., INTA Corrientes Mendez et al., INTA Corrientes –– 2002/032002/03
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As culturas anuais respondem As culturas anuais respondem 
economicamente a aplicaeconomicamente a aplicaçãção do o do 
potpotáássiossio



350 Mil ha350 Mil ha

Resposta linear do Resposta linear do 
algodalgodãão ao K na o ao K na 
produtividade de do produtividade de do 
carocaroçço e fibra: 0.82 o e fibra: 0.82 
kg /kg Kkg /kg K22O.O.

Efeito na % de fibra Efeito na % de fibra 
mas nmas nãão na o na 
qualidadequalidade

Corrientes 1990-1992

500

600

700

0 40 80 120

K aplicado kg/ha
F

ib
ra

 a
lg

o
d

ó
n

 k
g

/h
a

0,82 kg Fibra/kg K2O

Melgar et al, 1994



3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

INTA Ctes Mora Cué Marquez

R
en

di
m

ie
nt

o 
(K

g/
H

a)

Testigo 12.5 kg/ha 25 kg/ha 50 kg/ha

120 mil ha120 mil ha

Melgar, Méndez y Casco, 1994



270 Mil ha270 Mil ha

TTêêm sido demonstrado m sido demonstrado 
importantes respostas com relaimportantes respostas com relaçãção o 
a aplicaa aplicaçãção do poto do potáássio, como ssio, como 
resultado da importante  biomassa resultado da importante  biomassa 
vegetal extrativa e ausvegetal extrativa e ausêência de ncia de 
minerais de reserva nos solos. minerais de reserva nos solos. 
Sua reposiSua reposiçãção pela adubao pela adubaçãção no nãão o éé
freqfreqüüente, porente, poréém, nas m, nas 
propriedades maiores e mais propriedades maiores e mais 
eficientes o fazem regularmente. eficientes o fazem regularmente. 

2100 kg/ha Mate verde c/ 70 kg K2O /ha
30 kg Mate verde / kg K2O

TecnoagroTecnoagro--LasLas
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Por outro lado, na Por outro lado, na 
regiregiãão intermedio intermediáária ria 
(Chaco), os solos s(Chaco), os solos sãão o 
normalmente mais normalmente mais 
fféérteis nrteis nãão sendo o sendo 
necessnecessáária a adubaria a adubaçãção o 
potpotáássica, porssica, poréém, m, éé
posspossíível prever seu vel prever seu 
decrdecrééscimo em mscimo em méédio dio 
prazo.prazo.



ExperiExperiêências a longo prazo demonstram ncias a longo prazo demonstram 
que com o tempo, as deficique com o tempo, as deficiêências de K ncias de K 
podem suceder as de N  e Ppodem suceder as de N  e P

Em solos pobres, como Em solos pobres, como 
os da Amazos da Amazôônia, este nia, este 
fato ocorre em poucos fato ocorre em poucos 
meses apmeses apóós o ins o iníício do cio do 
cultivo. cultivo. 
Em solos mais ricos Em solos mais ricos 
como os do Mcomo os do Méédio dio 
Oeste USA, as Oeste USA, as 
deficideficiêências de K ncias de K 
demoraram quase 80 demoraram quase 80 
anos em aparecer anos em aparecer 
(Sanborn field, (Sanborn field, 
Missouri).Missouri).
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NoroesteNoroeste

ÉÉ uma regiuma regiãão de importo de importâância para o ncia para o 
consumo de potconsumo de potáássio, principalmente ssio, principalmente 
Nitrato de KNitrato de K
Possui solos heterogPossui solos heterogêêneos. 20 % < 150 neos. 20 % < 150 
ppm K disponppm K disponíívelvel
O consumo O consumo éé mais comum no cultivo do mais comum no cultivo do 
fumo e horticulturafumo e horticultura
Existe um potencial de consumo tambExiste um potencial de consumo tambéém m 
em canaem cana--dede--aaçúçúcar, comprovado por car, comprovado por 
resultados de investigaresultados de investigaçõções cientes cientííficasficas



N 100N 100 N 100 S 100N 100 S 100 N 100 S 100 K 100N 100 S 100 K 100

20% da área com cana-de-açúcar sob solos com deficiência de K
(INPOFOS).

220 Mil ha220 Mil ha



PPéérez Zamora et al, 2000rez Zamora et al, 2000
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MMéédia de 2 experimentos 2002/03 dia de 2 experimentos 2002/03 -- 100 kg N e 30 kg S/ha100 kg N e 30 kg S/ha
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O fator desequilibrante: O fator desequilibrante: 
A expansA expansãão da agriculturao da agricultura

O avanO avançço da o da áárea rea 
cultivada com soja a cultivada com soja a 
uma taxa de 5 % uma taxa de 5 % 
anual, permite anual, permite 
assumir que  a assumir que  a 
tendtendêência continuarncia continuaráá
e se agravare se agravaráá.  .  Las Las 
Lajitas, SaltaLajitas, Salta
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Muitas destas exploraMuitas destas exploraçõções ses sãão o 
oportunistas, majoritariamente em campos oportunistas, majoritariamente em campos 
alugados (70%),  com proprietalugados (70%),  com proprietáários rios 
ausentes e sem tradiausentes e sem tradiçãção de vida ruralo de vida rural

Desmonte Dto. San Martin, Salta
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PotPotáássio ssio 
exportado exportado 
nos graos kg nos graos kg 
K / ha/anoK / ha/ano

As reservas de K nos solos mais As reservas de K nos solos mais 
produtivos produtivos éé muito baixamuito baixa



ConsideraConsideraçõções Finaises Finais

A indA indúústria de fertilizantes em pastria de fertilizantes em paííses como o Brasil, ses como o Brasil, 
Argentina e Uruguai busca atender Argentina e Uruguai busca atender ààs demandas de s demandas de 
seus mercados mais importantes, isto seus mercados mais importantes, isto éé, de grande , de grande 
escalaescala

Brasil e Uruguai possuem indBrasil e Uruguai possuem indúústrias de fertilizantes strias de fertilizantes 
instaladas hinstaladas háá muito tempo, produzindo adubos muito tempo, produzindo adubos 
complexo ou misturas balanceadas NPK para corrigir complexo ou misturas balanceadas NPK para corrigir 
solos deficientessolos deficientes

Argentina tem uma histArgentina tem uma históórico muito recente de rico muito recente de 
adubaadubaçãção em sua agricultura,  e sua indo em sua agricultura,  e sua indúústria de stria de 
fertilizantes responde fertilizantes responde ààs necessidades quase que s necessidades quase que 
exclusivamente da regiexclusivamente da regiãão dos Pampas, com base em N o dos Pampas, com base em N 
P e S. P e S. 



Como resultado, a oferta de adubos para as Como resultado, a oferta de adubos para as 
culturas extensivas culturas extensivas éé deficiente e as chamadas deficiente e as chamadas 
economias regionais e marginais seconomias regionais e marginais sãão pouco o pouco 
competitivascompetitivas

Isto resulta em que os adubos potIsto resulta em que os adubos potáássicos nssicos nãão o 
estestãão dispono disponííveis em tempo e quantidade veis em tempo e quantidade 
adequados adequados ààs culturas, por serem s culturas, por serem 
desproporcionadamente caros ou diretamente desproporcionadamente caros ou diretamente 
nnãão ofertadoso ofertados

–– RosRosáário: US $ 180/t KClrio: US $ 180/t KCl
–– Salta: US $ 350/t KClSalta: US $ 350/t KCl
–– Corrientes: US $ 310/t KClCorrientes: US $ 310/t KCl

ConsideraConsideraçõçõeses FinaisFinais



Somente se aduba com FSomente se aduba com Fóósforo ou Potsforo ou Potáássio ssio 
quando a degradaquando a degradaçãção das terras faz  o das terras faz  
estritamente necessestritamente necessáário ou quando os solos rio ou quando os solos 
ssãão naturalmente bastante deficientes, por o naturalmente bastante deficientes, por 
ex.  terras destinadas ao plantio de arroz ou ex.  terras destinadas ao plantio de arroz ou 
soja em Corrientes e Misiones. soja em Corrientes e Misiones. 

O balanO balançço negativo de nutrientes no negativo de nutrientes nãão o 
somente de K, afetarsomente de K, afetaráá o potencial produtivo o potencial produtivo 
dos solos em mdos solos em méédio prazo.dio prazo.

ConsideraConsideraçõções Finaises Finais



Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atencióón !n !

Muito obrigado por sua atenMuito obrigado por sua atençãção !o !


