
4447Hortic. bras., v. 26, n. 2 (Suplemento - CD Rom), jul-ago. 2008

Efeito da adubação com nitrogênio e magnésio na produção e qualidade de couve ornamental

S

EFEITO DA ADUBAÇÃO COM NITROGÊNIO E MAGNÉSIO
NA PRODUÇÃO E QUALIDADE DE COUVE ORNAMENTAL

Simone da Costa Mello
1
; Julio César Ducatti de Oliveira

1

1
 USP/ESALQ, Departamento de Produção Vegetal, Avenida Pádua Dias, 11, 13418-900, Piracicaba (SP);

scmello@esalq.usp.br

MELLO SC; OLIVEIRA JCD. 2008. Efeito da adubação com nitrogênio e magnésio na produção e qualidade de couve ornamental.
Horticultura Brasileira 26: S4447-S4451.

RESUMO

A couve ornamental  (Brassica
oleraceae  var.  acephala )  apresenta
potencial para a produção de plantas
envasadas, devido a folhagem altamente
decorativa, pelo intenso colorido das folhas
centrais. Entretanto, plantas compactas e
atrativas são obtidas através do manejo
adequado da adubação, pois os nutrientes
podem interfer i r  na coloração e na
qualidade da folhagem. O experimento foi
realizado no Departamento de Produção
Vegetal da ESALQ/USP, Piracicaba (SP),
com o objetivo de avaliar os efeitos da
aplicação de nitrogênio e magnésio na
produção e na qual idade da couve
ornamental. O delineamento experimental
foi o de blocos ao acaso, com quatro
repetições, no esquema fatorial 5x4, sendo
cinco doses de N (0,100, 160, 220 e 280
mg L

-1
) e quatro doses de Mg (0, 60, 120 e

180 mg L
-1
). Os resultados mostraram que

a adubação ni t rogenada afetou
diretamente as principais características
da couve ornamental (altura das plantas,
área foliar das folhas róseas e verdes, teor
de antocianina e de clorofila nas folhas),
sendo que a dose de 200 mg L

-1
 de N foi

considerada a melhor. A adubação com
magnésio, por sua vez, pouco influenciou
a produção e a qual idade da couve
ornamental.

PALAVRAS-CHAVES: Brassica oleraceae
var. acephala, nitrogênio, magnésio.

ABSTRACT

Effect of nitrogen and magnesium
fertilization on the yield and quality of

ornamental kale

Ornamental kale (Brassica oleraceae
var. acephala) present potential to potted
plant production due to the attractive foliage
with colored upper-central leaves. However,
compact and attractive plants are obtained
with fertilization management because the
nutrients can change the coloration and
quality foliage. The experiment was placed
in Department of Produção Vegetal at
ESALQ/USP, Piracicaba (SP) with the
objective to evaluate the effects of nitrogen
and magnesium application on yield and
quality ornamental kale. The experiment was
carried out in a completely randomized
design in a factorial scheme (5 x 4) with five
rates of nitrogen (0,100, 160, 220 and 280
mg L

-1
) and four rates of magnesium (0, 60,

120 and 180 mg L
-1
) and four replicates. The

results showed that nitrogen fertilization
affected direct ly the essent ia ls
characteristics of ornamental kale (plant
height; foliar area of rose and green leaves;
anthocyanin and chlorophyll level on leaf),
which the 200 mg L

-1
 nitrogen level was the

best. Magnesium fertilization, however, did
not inf luence the yield and quality of
ornamental kale.

KEYWORDS: Brassica oleraceae var.
acephala, nitrogen, magnesium.
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INTRODUÇÃO

A couve ornamental (Brassica oleraceae var. acephala) é um produto pouco explorado
no mercado nacional, apresentando potencial para utilização como folhagem envasada, devido
ao seu caráter altamente decorativo, caracterizado pelo intenso colorido das folhas centrais
em tons de rosa e vermelho e pela facilidade de produção.

Para garantir plantas compactas e atrativas, de coloração intensa e com excelente
desempenho durante a pós-produção, é necessário o manejo adequado da adubação. Dentre
os nutrientes, o nitrogênio atua tanto no crescimento vegetal, conseqüentemente no tamanho
da planta, como na síntese de antocianina. Além disso, o suprimento do N durante o período
de produção tem forte influência na durabilidade pós-produção de plantas ornamentais
(DRUEGE, 2001).

Outros elementos também interferem na produção das antocianinas, dentre eles o
magnésio. A estabilidade desses pigmentos nos tecidos vegetais depende de sua habilidade
em formar complexos com íons metálicos, como o magnésio (ASEN et al., 1972; BROUILLARD,
1983).

O trabalho avaliou os efeitos de doses de fertilizantes como fontes de nitrogênio e de
magnésio na produção e na coloração de couve ornamental, visando à produção de plantas
envasadas que atendam as exigências de qualidade do mercado consumidor.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas sementes do híbrido F1 ‘Nagoya Rose’ de couve ornamental. A
semeadura foi realizada no dia 13 de março de 2007 em bandejas de poliestireno expandido
com 200 células, preenchidas com substrato fibra de coco.

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições, no
esquema fatorial 5x4, sendo cinco doses de N (0,100, 160, 220 e 280 mg L

-1
 de N) e quatro

doses de Mg (0, 60, 120 e 180 mg L
-1
 de Mg). As mudas foram transplantadas em 24 de abril

de 2007, quando apresentavam quatro a cinco folhas definitivas, para vasos de polietileno
preto (uma muda por vaso), com capacidade de 1,1 L e diâmetro superior de 14,0 cm,
preenchidos com substrato à base de casca de pinus.

A avaliação do aspecto geral das plantas (arquitetura da parte aérea) foi realizada no
estádio de comercialização por meio de percepção e análise visual, utilizando-se o critério de
notas a seguir: nota zero (forma irregular e não arredondada) e nota 1 (forma regular e
arredondada). Também foram analisadas as seguintes variáveis: a altura da folhagem (medida
da superfície do substrato até o ápice da planta), o diâmetro da folhagem (maior diâmetro
alcançado, de uma extremidade a outra da planta), o diâmetro da porção da folhagem com
coloração rósea (maior diâmetro alcançado, de uma extremidade a outra da porção da
folhagem com coloração) e a coloração das folhas róseas e verdes. A coloração das folhas foi
avaliada tomando-se dezesseis medidas por tratamento, com o auxílio de um colorímetro
(Minolta CR-400), que permitiu calcular a luminosidade (L); o ângulo Hue (hº); as constantes a
e b e a cromaticidade (C) das folhas róseas e verdes. Após a avaliação da qualidade comercial,
dois vasos de cada tratamento foram amostrados para a determinação do número de folhas
róseas e verdes, da área foliar de folhas verdes e róseas, do comprimento do caule, da massa
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seca do caule e da massa seca de folhas com coloração rósea e verde. As áreas foliares
foram estimadas tomando-se uma amostra de cinco folhas verdes e cinco folhas róseas por
planta. As folhas foram medidas em integrador de área foliar (LI-3100 Area Meter).

No estádio de comercialização amostrou-se um vaso de cada unidade experimental,
totalizando quatro vasos por tratamento, para determinação do teor de clorofila e de antocianinas
das folhas verdes e róseas, respectivamente. A extração e a determinação da concentração
de clorofila (mg g

-1
 de tecido fresco) foram realizadas segundo o método de ARNON (1949). A

concentração de antocianina nas folhas róseas foi determinada segundo metodologia de
PICCAGLIA et al. (2002), com modificações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No ponto de colheita da couve ornamental ‘Nagoya Rose’, a análise de variância acusou
efeito significativo do N para todas as variáveis analisadas descritas na Tabela 1, com exceção
do diâmetro da porção rósea. Para o diâmetro total da planta também houve interação
significativa entre as doses de N e de Mg.

Para a altura da planta e comprimento do caule ajustaram-se equações de regressão
quadrática (Altura = -3E-05x

2
 + 0,0178x + 9,0966; R

2
 = 0,99; Comprimento = -1,75E-05x

2
 +

0,0105x + 5,8486; R
2
 = 0,99), sendo que as doses de N proporcionaram aumento dessas

características. As plantas adubadas com 220 e 280 mg L
-1
 de N foram 7,7 e 6,3% mais altas

do que aquelas que receberam 100 mg L
-1
.

Houve interação significativa entre o N e o Mg para o diâmetro total da planta, onde foi
possível ajustar o seguinte modelo: Y= 15,98121 + 0,052992N + 0,011055Mg – 0,000088N

2
 –

0,000126NMg – 0,000065Mg
2
 + 6,184E-7NMg; R

2
= 0,91. As doses de N aumentaram o

diâmetro total das plantas. Por outro lado, esta característica sofreu ligeira queda com o aumento
das doses de Mg.

Na ausência de N as plantas de couve-ornamental apresentaram sintomas de
deficiência, caracterizados por coloração arroxeada das folhas basais e com as folhas mais
jovens apresentando coloração verde pouco intenso. Sabe-se que o N é importante para a
manutenção da clorofila, consequentemente da cor verde das folhas. A sua falta aumenta a
produção de etileno, que está associado à perda de clorofila e ao desaparecimento gradual
da cor, que são aspectos característicos da senescência das folhas. Porém, as plantas não
adubadas com N desenvolveram coloração rósea das folhas centrais antes daquelas
pertencentes aos demais tratamentos. Isso possivelmente ocorreu porque os carboidratos
gerados na fotossíntese não foram usados no metabolismo do N, mas empregados na síntese
de antocianinas, ocasionando o seu aparecimento precoce nas folhas.

A concentração de antocianina nas folhas de couve ornamental sofreu influência da
adubação com N, cuja equação foi a seguinte: y = - 0,0296N + 63,547. Entretanto, este modelo
ajustado pouco explica o efeito deste elemento no acúmulo de antocianinas (R

2
 = 0,38),

provavelmente devido à grande variabilidade na concentração destes pigmentos nos tecidos
gerada pelo crescimento desuniforme das plantas. Os teores de antocianina variaram de 40,51
a 93,61 mg 100g

-1
 entre os tratamentos e se encontram dentro da faixa citada por PICCAGLIA

et. al. (2002) para repolho roxo, pertencente à mesma família da couve ornamental.



Hortic. bras., v. 26, n. 2 (Suplemento - CD Rom), jul-ago. 2008 4450S

Efeito da adubação com nitrogênio e magnésio na produção e qualidade de couve ornamental

As áreas foliares das folhas verdes (AFV) e róseas (AFR) também aumentaram com a
aplicação de N (AFV = -0,0001x

2
 + 0,0876x + 23,526; R

2
 = 0,99; AFR = -0,0002x

2
 + 0,0799x +

12,732; R
2
 = 0,98), pois este elemento é constituinte de vários componentes da célula vegetal,

incluindo aminoácidos e ácidos nucléicos, sendo responsável, portanto, pelo crescimento
vegetal. Estes resultados concordam com os obtidos para o número de folhas verdes (Y =
10^(-5,56E-6N

2
 + 0,003763N + 1,929778); R

2
=0,71; N = doses de nitrogênio), número de folhas

róseas (Y = - 0,0002N
2
 + 0,0921N + 20,995; R

2
=0,99; N = doses de nitrogênio) e massa seca

total da parte aérea composta principalmente pelas folhas, que representaram 85,9% do total.

A distribuição da massa seca total nas diferentes partes da planta em função das doses
de N encontra-se na Tabela 2. A massa seca das folhas róseas foi responsável pela maior
parte da massa seca total, seguida da massa seca das folhas verdes e do caule, em todas as
doses de N, cujas médias foram 49,33; 36,63 e 15,24%, respectivamente.

Com o aumento da adubação nitrogenada a contribuição da massa seca do caule
diminuiu, provavelmente porque o N foi mais alocado para as folhas e menos para os caules,
o que pode ser comprovado pelo aumento da massa seca das folhas.

Os teores de clorofila a, b e total apresentaram comportamento linear com o aumento
da adubação nitrogenada pelo fato desse elemento fazer parte da estrutura dessa molécula.

O componente cromático “a” das folhas verdes (CR), cujos valores positivos estão
relacionados à intensidade da cor vermelha e valores negativos à intensidade da cor verde,
diminuiu com a aplicação de N, demonstrando maior intensidade da cor verde pelo aumento
do teor de clorofila proporcionado pela adubação nitrogenada (CR = y = -0,0151x + 0,9877; R

2

= 0,88).

Para a nota, que caracterizou o formato e o tamanho da planta, ajustou-se uma equação
de regressão quadrática em função das doses de N (nota = -0,000024N

2
 + 0,009706N +

0,035098; R
2
 = 0,92 e N = dose de nitrogênio). De acordo com o modelo ajustado, as plantas

que receberam a maior nota foram àquelas adubadas com 202,8 mg L
-1
.

Dessa forma, em função dos resultados obtidos é possível afirmar que a adubação com
200 mg L

-1
 de N produz plantas de alta qualidade quanto à altura da planta (11,5cm); comprimento

do caule (7,3cm) e nota (1,0). Como o modelo ajustado para o teor de antocianina pouco
explica a influência do N, essa característica não foi levada em consideração para estabelecer
a taxa ótima de N.
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Tabela 1. Análise de variância (F) para as variáveis estudadas na colheita da couve ornamental ‘Nagoya Rose’.

Variável
Teste F

N Mg N x Mg C.V. (%)

Altura (cm). 47,74** 0,41
ns

0,83
 ns

5,48

Comprimento do caule (cm). 17,38** 1,02
 ns

0,69
 ns

8,84

Diâmetro total da planta (cm). 207,35** 2,22
 ns

2,05* 3,77

Diâmetro da porção rósea (cm).. 1,09
 ns

0,92
 ns

0,94
 ns

11,38

Número de folhas verdes por planta
a

31,96** 0,33
 ns

0,54
 ns

7,02

Número de folhas róseas por planta
a

21,76** 0,52 
ns

0,32 
ns

12,06

Área foliar das folhas verdes (cm
2
) 41,37** 1,31

 ns
1,00

 ns
10,42

Área foliar das folhas róseas (cm
2
) 36,99** 1,04

 ns
0,65

 ns
14,39

Massa seca da parte aérea (g). 131,1** 1,19
 ns

0,59
 ns

10,24

Massa seca do caule (%). 4,72** 1,66
 ns

1,07
 ns

45,13

Massa seca das folhas (%) 34,79** 2,29
ns

1,71
ns

3,09

Concentração antocianina folhas (mg 100g
-1
) 

b
3,06* 0,54

ns
1,19

ns
17,45

Teor de clorofila a (mg g
-1
) 29,25** 0,24 

ns
1,30 

ns
19,65

Teor de clorofila b (mg g
-1
) 21,15** 0,33 

ns
1,28 

ns
20,95

Teor de clorofila total (mg g
-1
) 26,30** 0,68 

ns
1,34

 ns
20,86

** significativo (p< 0,01); *significativo (p<0,05) e ns não significativo (p>0,05) pelo teste F; alog (número de
folhas, verdes ou rosas);  b X-0,7

Tabela 2. Massa seca da parte aérea, massa seca do caule, massa seca das folhas verdes e massa seca das
folhas róseas de couve ornamental ́ Nagoya Rose´ sob influência do nitrogênio.

Fator Dose (mg L
-1
)

Massa Seca da Massa Seca Massa Seca das Massa Seca das

Parte Aérea (g)  do Caule (%)  Folhas verdes (%)   folhas róseas (%)

Nitrogênio 0 4.62 20.95 35,88 43,15

100 8.45 14.32 33,63 52,03

160 9.73 13.51 35,15 51,31

220 11.08 16.45 37,11 50,32

280 10.75 10.99 41,39 49,84

Média 8,99 15,24 36,63 49,33


