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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar o
acúmulo de macro e micronutrientes em dois
híbridos de pepinos do grupo japonês
cultivados em fibra da casca de coco,
fertirrigados com diferentes soluções
nutritivas. O experimento foi conduzido em
ambiente protegido, na UNESP, Campus de
Jaboticabal, no período de fevereiro a abril de
2004. O delineamento experimental utilizado
foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial
4 x 2, caracterizados por duas cultivares
(Tsukuba e Hokushin), quatro soluções
nutritivas (SN) com concentrações de N, K e
Ca respectivamente (SN1 - 60, 90 e 54 mg
dm

-3
; SN2 - 90, 135 e 80 mg dm

-3
; SN3 -120,

180 e 108 mg dm
-3
; SN4 -150, 225 e 135 mg

dm
-3

), e quatro repetições. A parcela
experimental foi constituída por quatro plantas.
Aos 62 dias após o transplante (DAT) o
nutriente acumulado em maior quantidade
pela planta de pepino, híbridos Tsukuba e
Hokushin, foi o K, seguido por N, Ca, P, Mg e
S. Observou-se expressiva quantidade de K
acumulado pelo pepino (17,5 g planta

-1
),

superando em 50% o acúmulo de N. Para os
micronutrientes, a ordem decrescente de

acúmulo na planta toda: massa seca de folha
(MSF), massa seca de caule (MSC) e massa
seca de frutos (MSFr) foi Fe, Mn, Zn, B e Cu.

PALAVRAS-CHAVE: Cucumis sativus L.,
fertirrigação, substrato, cultivo protegido,
cultivo sem solo.

ABSTRACT

Cucumber hybrids of the Japanese
group under different concentrations of
nitrogen potassium and calcium in the

nutritive solution

The aim of this work was to evaluate the
accumulation of macro and micro nutrients in
two cucumber hybrids of the Japanese groups,
cultivated in coconut shell fiber, fertigated with
different nutritive solutions. The experiment was
carried out in greenhouse, at UNESP,
Jaboticabal Campus, in the period from
February to April of 2004. The experimental
design consisted on randomized blocks in
factorial scheme 4 X 2 characterized by two
hybrids (Tsukuba and Hokushin), four nutritive
solutions (SN) with concentrations of N, K and
Ca of respectively (SN1 - 60, 90 and 54 mg
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INTRODUÇÃO

Em ambiente protegido, a cultura do pepino apresenta melhor qualidade e maior
produtividade em relação ao sistema de produção produzido em campo aberto. Em função
disso, esta cultura passou a ser uma excelente opção em períodos de menor oferta (maio e
setembro) e na obtenção de preços mais elevados.  Segundo Furlani et al. (1999) existem
diferenças marcantes entre as soluções nutritivas propostas na literatura com relação às
concentrações dos macronutrientes, enquanto que para os micronutrientes, as diferenças são
bem menores. Porém tem-se necessidade de associar a concentração da solução e a razão
entre os nutrientes com crescimento e desenvolvimento da planta (Fernandes et al., 2002)

 O N está relacionado com a fotossíntese, respiração, desenvolvimento e atividade das
raízes, absorção iônica de outros nutrientes, crescimento, diferenciação celular e genética
(Carmello, 1999). É um macronutriente estrutural, faz parte dos aminoácidos e proteínas, bases
nitrogenadas, ácidos nucléicos, enzimas e coenzimas, vitaminas, glico e liproteínas, pigmentos
e produtos secundários (Malavolta et al., 1997). Segundo o mesmo autor o N é transportado
no xilema e redistribuído principalmente no floema em processos relativamente rápidos.

Sabe-se que o K funciona em processos osmóticos, na síntese de proteínas e na
manutenção de sua estabilidade, na abertura e fechamento dos estômatos, na permeabilidade
da membrana, no controle do pH, embora não se conheça com clareza o modo como tudo isso
se dá (Malavolta et al., 1997). De acordo com Faquin (1994) além da função do K como ativador
de grande número de enzimas relacionadas com processos de assimilação de CO

2
 de N, ele

tem ação na translocação e armazenamento de carboidratos.

Segundo Trani et al. (1993), o Ca é um dos mais importantes nutrientes para as
cucurbitáceas, estando o mesmo associado com a formação de flores perfeitas, a qualidade
do fruto e a produtividade. O Ca tem um padrão de distribuição a favor das folhas que é portanto,
resultado de ser transportado quase que exclusivamente pelo xilema e conduzido principalmente
pela corrente transpiratória. Participa da estrutura e funcionamento de membranas, absorção
iônioca, reações com hormônios vegetais e ativação enzimáticas (via calmodulina), mensageiro
secundário (Malavolta et al., 1997).

A prática de fertirrigação pode proporcionar diversas vantagens em relação à adubação
via solo. Segundo Frizzone et al. (1994), as principias vantagens da fertirrigação são a facilidade
na incorporação do fertilizante, economia na quantidade de fertilizantes aplicada, redução da
contaminação ambiental, redução do custo de aplicação, dentre outras.

dm
-3
; SN2 - 90, 135 and 80 mg dm

-3
; SN3 -

120, 180 and 108 mg dm
-3
; SN4 -150, 225 and

135 mg dm
-3

) and four repetitions. The
experimental shelf was consisted of four plants.
At 62 days after the transplantation (DAT) the
nutrient present in highest concentration over
the cucumber plant, hybrids Tsukuba and
Hokushin, was K, followed by N, Ca, P, Mg and
S. It was observed expressive amounts of K
accumulated over the cucumber (17.5 g plant

-

1
), undertaking in 50% the accumulation of N.

For de micro nutrients, the decreasing order
of accumulation in the hole plant: dry mass of
leaves (DML), dry mass of stem (DMS) and
dry mass of fruits (DMF) was Fe, Mn, Zn, B and
Cu.

KEYWORDS: Cucumis sativus L., fertigation,
substrate, protected cultivation, soilless
cultivation.
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Nesse sentido, o trabalho teve por objetivo avaliar o acúmulo de macro e micronutrientes
em duas cultivares de pepino do grupo japonês sob diferentes concentrações de nitrogênio,
potássio e cálcio na solução nutritiva.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no período de fevereiro a abril de 2004, em casa de
vegetação, no Setor de Olericultura e plantas aromático e medicinais, da UNESP-Faculdade
de Ciências Agrárias e Veterinárias, da Universidade Estadual Paulista.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial 4
x 2, caracterizados duas cultivares (Tsukuba e Hokushin) e quatro soluções nutritivas (SN) com
concentrações de N, K e Ca respectivamente (SN1 - 60, 90 e 54 mg dm

-3
; SN2 - 90, 135 e 80

mg dm
-3
; SN3 -120, 180 e 108 mg dm

-3
; SN4 -150, 225 e 135 mg dm

-3
), e quatro repetições. A

parcela experimental foi constituída por quatro plantas. As concentrações de K atenderam à
relação N:K de 1:1,5. Adotou-se para Ca, a relação K:Ca de 1:0,6 baseado na proposta de
Castellane e Araújo (1994).

As concentrações de macronutrientes da solução nutritiva base (3) foram estabelecidas
baseando-se nas soluções nutritivas de Sonnveild e Straver (1994) citados por Furlani et al.
(1999) para a cultura do pepino; Purquerio et al. (2004) para a cultura do melão rendilhado e,
para micronutrientes, utilizou-se a proposta de Castellane e Araújo (1994) para o pepino em
Nutrient Film Technique (NFT). Nas quatro soluções avaliadas, as concentrações de P, Mg, S,
B, Cu, Fe, Mn, Mo e Zn foram, respectivamente, de: 40, 24, 32, 0,3, 0,05, 4,3, 1,1, 0,05 e 0,3
mg dm

-3
. As soluções nutritivas testadas apresentaram diferentes concentrações de N, k e Ca,

que corresponderam a 50%, 75%, 100% e 125%, respectivamente, da solução nutritiva 3,
considerada base. As proporções de N-NH

4

+

 
e N-NO

3

-
 foram, respectivamente, de 11% e 89%

do total de nitrogênio nas soluções nutritivas.

Para o tratamento que proporcionou maior produção de frutos comerciais (23 frutos
planta), solução nutritiva 2, determinou-se aos 62 dias após o transplante, correspondente ao
final da colheita, os teores de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn) na massa seca
de folhas (MSF) de caule (MSC) e de frutos (MSFr).Para tanto uma planta foi coletada por
parcela, seca em estufa com circulação forçada de ar, por 96 horas, a 65ºC. As massas secas
foram obtidas em balança eletrônica com precisão de duas casas decimais. Os teores de
nutrientes determinados segundo metodologia descrita por Malavolta et al. (1997). Aos 62
dias após o transplante (DAT) calculou-se o acúmulo de nutrientes, na massa seca da folha
(MSF), de caules (MSC) e de frutos (MSFr). A quantidade acumulada de cada nutriente, em
cada parte da planta, foi obtida pelo produto da massa seca e correspondente teor de nutriente.
O acúmulo total de cada nutriente resultou do somatório dos acúmulos na MSF, MSC e MSFr.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando-se o acúmulo de nutrientes em cada parte da planta, observaram-se
alterações na demanda. A seqüência decrescente de macronutrientes acumulados na MSF
não se repetiu na MSC, nem tampouco na MSFr. Enquanto nos frutos o nutriente mais acumulado
foi o K, seguido por N, P, Mg, Ca e S, na MSC observou-se K>Ca>N>P>Mg>S, e,
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Ca>N>K>P>Mg=S, na MSF. Para micronutrientes, as particularidades se mantiveram conforme
a parte da planta avaliada, exceto para B e Cu, que, nos três segmentos acumularam-se em
menores quantidades (Tabela 1).

No final da colheita, do total de N acumulado na planta (11,7 g planta
-1
), apenas 16%

encontravam-se na massa seca da folha. Pequena participação do acumulado nas folhas em
relação aos frutos também foi observada para o K, P e Mg que apresentaram na MSF,
respectivamente, 7%, 16% e 16% do total presente na planta, ao final do período de frutificação.
Ao contrário, percentuais elevados de Ca e Mn do acúmulo total foram notados na MSF,
respectivamente com 58% e 67%.

Os maiores percentuais de acúmulo de nutrientes na MSC em relação ao total acumulado
foram observados para K (21%), Ca (21%), Fe (19%), P (17%), Mg (16%) e S (15%), os
demais nutrientes ao final do ciclo tiveram acúmulos inferiores, com destaque para o N que
encontrou-se, nesta parte da planta, com apenas 6,8% do total. Nos frutos, o que equivale a
exportação de nutrientes pela planta, as quantidades de N, P, K, Ca, Mg e S em relação ao
total acumulado foram, respectivamente de 77%, 66%, 71%, 21%, 68% e 63%. Para
micronutrientes, as porcentagens foram de 48%, 70%, 45%, 22% e 48% para B, Cu, Fe, Mn e
Zn, respectivamente. A relação N:K na MSFr foi de 1:1,4, muito próxima à relação de 1:1,5,
observada para o acumulo total de nutrientes. Porém, na MSF, a relação é inversa à observada
para fruto, ou seja, N:K de 1:0,7.Na MSF e MSFr obtiveram-se relações de 1:4 e 1:5, 1:5 e 1:8,
1:10 e 1:0,9, e 1:3 e 1:7, respectivamente de N:P, N:S, Ca:Mg e P:Mg. Infelizmente, a literatura
é escassa para discussão das relações apresentadas.

Diante dos resultados, conclui-se que ao 62 DAT o nutriente acumulado em maior
quantidade pela planta de pepino, híbridos Tsukuba e Hokushin, foi o K, seguido por N, Ca, P,
Mg e S. Expressiva foi a quantidade de K acumulado pelo pepino (17,5 g planta

-1
), superando

em 50% o acúmulo de N. Para os micronutrientes, a ordem decrescente de acúmulo na planta
toda (MSF, MSC e MSFr) foi Fe, Mn, Zn, B e Cu.
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Tabela 1. Acúmulo de macro e micronutrientes na massa seca de folhas (MSF), caule (MSC) e frutos (MSFr),
aos 62 dias após o transplante de dois híbridos de pepino do grupo japonês (Tsukuba e Hokushin), cultivados em
fibra da casca de coco, sob a solução nutritiva com 90, 135 e 80 mg dm

-3
 de N, K e Ca. Jaboticabal-SP, Unesp-

FCAV, 2005.

Macronutrientes (g planta 
–1

) Micronutrientes (mg planta 
–1

)

N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn

MSF 1,9 0,5 1,3 4,2 0,4 0,4 5,5 0,9 20,1 26,6 10,0

MSC 0,8 0,5 3,7 1,5 0,4 0,3 2,1 0,4 10,6 4,6 3,7

MSFr 9,0 1,9 12,5 1,5 1,7 1,2 7,1 3,1 24,8 8,8 12,7

Total 11,7 2,9 17,5 7,2 2,5 1,9 14,7 4,4 55,5 40,0 26,4


