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O  nitrogênio  (N)  e  o  enxofre  (S)  são  dois  importantes 

nutrientes  que  não  podem  faltar  na  adubação  da  lavoura  de 

algodão.  Eles  influenciam  diretamente  na  produtividade  e  na 

qualidade  do  algodão.

As  funções  do  N  e  S  muitas  vezes  se  confundem  devido  à 

estreita  interação  desses  nutrientes  no  metabolismo  da 

planta.  Assim,  por  exemplo,  a  produção  de  proteínas, 

vitaminas,  hormônios,  peso  do  capulho,  produção  e 

qualidade  da  fibra,  são  processos  metabólicos  dos  quais  o  N 

e  o  S  participam  conjuntamente.

Entre  todos  os  nutrientes  exigidos  pelo  algodão,  o  nitrogênio 

é  o  mais  extraído  do  solo.  Por  exemplo,  para  produzir  1,3 

toneladas  de  algodão  em  caroço  em  um  hectare,  é 

necessário  que  o  solo  forneça  cerca  de  84  kg  de  nitrogênio. 

Tratando-se  do  enxofre,  para  essa  mesma  produção,  a 

exigência  é  da  ordem  d e  33  kg,  superior  aos  8  kg  de  fósforo 

(Malavolta,  1980).

O  uso  cada  vez  mais  intensivo  do  solo  e  o  aumento  da 

produtividade  agrícola  esgotam  os  nutrientes  do  solo. 

Portanto,  a  reposição  adequada  desses  nutrientes,  através  de 

um  programa  de  adubação,  é  fundamental  para  garantir  o 

fornecimento  de  nitrogênio  e  enxofre  para  a  lavoura  de 

algodão.
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+1-973-455-3000 (international)
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Dose de Nitrogênio (kg/ha)

MAIOR  PRODUTIVIDADE  NO  ALGODOEIRO  

Trabalho  de  campo  conduzido  em  Chapadão  do  Sul  -  MS  pela 

Fundação  Chapadão,  demonstrou  que  a  utilização  do  SULF-N® 
Sulfato  de  Amônio  como  fonte  de  nitrogênio  e  enxofre, 

aumentou  a  produtividade  do  algodão  em  caroço  (figura 

abaixo). 

A  substituição  da  uréia  pelo  SULF-N®  Sulfato  de  Amônio,  na 

adubação  de  cobertura  da  cultura  do  algodão,  promoveu  um 

aumento  de  28@/ha  de  algodão  em  caroço. 

Os  resultados  mostram  que  você  pode  ter  um  ganho  de 

R$  2,30  para  cada  R$  1,00  investido  com  a  inclusão  do  SULF-N®  
Sulfato  de  Amônio  no  programa  de  adubação  do  algodão.

Com 

SULF-N®
Sulfato de 

Amônio

Com 

uréia

SULF-N®  SULFATO  DE  AMÔNIO  NO  ALGODÃO  
É  RECEITA  DE  PRODUTIVIDADE

Tratamento Produtividade
Custo  Total

do  Fertilizante
Retorno 

Financeiro

117  kg/ha  de  N
como    SULF-N®  

Sulfato  de  Amônio

117  kg/ha  de  N
como  Uréia

Aumento  da 
Produtividade

Ganho 
Adicional

Investimento 
extra  com  SULF-N®  
Sulfato  de  Amônio

R$/ha R$/ha

330

571,42 3.656,58302

28    @/ha

689,52

R $  118,10

3.930,48

R$  273,90

Preços praticados em fevereiro de 2007
Receita menos o custo total do fertilizante

2

2

Fonte: Fundação Chapadão, 2001
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CONFIRA  OS  GANHOS

Com  base  nos  resultados  obtidos  no  experimento  de 

Chapadão  do  Sul,  é  possível  demonstrar  os  ganhos 

econômicos  obtidos  pela  substituição  da  adubação  de 

cobertura  com  uréia  por  SULF-N®  Sulfato  de  Amônio.  Veja  a 

análise  econô mica  na  tabela  abaixo.

R

+21% de N-NH4

-224% de S-SO4

+

VANTAGENS  DO  SULF-N® SULFATO  DE  AMÔNIO

Menores perdas de nitrogênio por volatilização, podendo ser 

aplicado  na  superfície  mesmo  em  cima  de  restos  culturais;

Nitro  gênio na forma amoniacal (NH +
) prontamente absorvido

4

pelo algodão;

-2
Enxofre na forma de sulfato (SO ) prontamente absorvido4

    pelo  algodão;

   Pode ser utilizado isoladamente ou em fórmulas NPK e NK;

Possui baixa higroscopicidade.

ADUBO  NITROGENADO  QUE  CONTÉM  ENXOFRE.

O  SULF-N®  Sulfato  de  Amônio  contém  21%  de  nitrogênio  e 

24% de enxofre prontamente disponíveis para suprir as 

necessidades nutricionais  do  algodão  e  manter  o  balanço 

desses   nutrientes  no  solo.
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