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RESUMO

O vetiver (Chrysopogon zizanioides
(L.) Roberty syn. Vetiveria zizanioides (L.)
Nash) é um capim conhecido popularmente
como capim-cheiroso ou falso-patchuli, é uma
planta perene cujo óleo essencial extraído a
partir de suas raízes. O objetivo desse
trabalho foi avaliar os efeitos da adubação
química e da calagem no crescimento e na
nutrição do vetiver, com a técnica da
diagnose por subtração. Os tratamentos
foram: Completo (adubado com N, P, K, S,
B, Cu, Fe e Zn + calagem); Completo -
calagem; Completo -N; Completo -P;
Completo -K; Completo -S; Completo -B;
Completo -Zn; Completo -Fe e Testemunha
(solo natural). Após 180 dias do plantio a
calagem mostrou ser essencial para o
crescimento de vetiver. No solo utilizado, a
falta de fósforo e da calagem causaram as
maiores quedas na produção de matéria
seca da parte aérea e de raiz,
respectivamente.

PALAVRAS-CHAVE: Chrysopogon
zizanioides, nutrição mineral, elemento
faltante.

ABSTRACT

Chemical fertilization and liming on
vetiver nutrition

Vetiver (Chrysopogon zizanioides (L.)
Roberty syn. Vetiveria zizanioides (L.) Nash)
is a grass popularly known as perfumed-grass
or false-patchuli and is a perene plant which
essential oil is extracted from the roots. The
aim of this work was to evaluate the effects of
chemical fertilization and liming on growth and
nutrition of vetiver, using the missing element
technique. The treatments were: complete
(fertilized with N, P, K, S, B, Cu, Fe and Zn +
liming); complete - liming; complete -N;
complete -P; complete -K; complete -S;
complete -B; complete -Zn; complete -Fe and
control (natural soil). The following results were
obtained after 180 days after planting: liming
is essential for vetiver. In the soil used in this
experiment the nutrient which showed highest
results on growth and nutrition of vetiver aereal
part was P, and of vetiver roots, which is the
organ which produce essential oil, was liming.

KEYWORDS: Chrysopogon zizanioides,
mineral nutrients, missing element.
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INTRODUÇÃO

O vetiver (Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty syn. Vetiveria zizanioides (L.) Nash)
conhecido popularmente como capim-cheiroso ou falso-patchuli, é uma poaceae perene com
seu centro de origem primário no Sul da Índia (Lavania, 2003) e economicamente muito
importante, pois o óleo essencial extraído a partir de suas raízes tem um emprego bastante
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definido na indústria de perfumes por conta de suas características de fixador natural de
formulações bastante voláteis (Almeida, 1973).

Segundo Chen et al. (2003) óleo de vetiver possui ainda atividades biológicas
multifuncionais, demonstrando ser não somente um excelente antioxidante natural como um
termiticida alternativo e ainda no que diz respeito a seu potencial anticarcinogênico este óleo
demonstrou uma inibição no crescimento em até 89% de três tipos de células cancerosas
testadas podendo este, serem a chave para novas drogas contra cânceres específicos fato
que aumenta a importância desse óleo essencial.

Em várias partes do mundo, o vetiver tem sido utilizado também no controle de erosão
(Adams et al., 2003), plantado em sua maioria junto a banquetas de arroz, nas margens de
rios e lagos, taludes de canais com objetivo de estabilizar e evitar o carreamento de sedimentos
para os cursos d’água.

Em geral os estudos realizados com plantas medicinais, têm se destinado
preferencialmente, para a identificação de espécies com propriedades fitoterápicas, ignorando-
se os processos genéticos e ambientais que podem influenciar essas propriedades, não
existindo quantidades de informações suficientes sobre a fertilidade química e exigências
nutricionais de plantas medicinais no Brasil. De acordo com Blank et al. (2006) os adubos
químicos em poucos casos são prejudiciais aos teores de princípios ativos das plantas quando
usados dentro dos limites técnicos.

Arrigoni-Blank et al. (1999) concluíram que no cultivo da erva baleeira (Cordia
verbenacea L.-Boraginaceae) em solos ácidos e de baixa fertilidade, os nutrientes N, K, B e a
calagem apresentaram as maiores respostas quanto o crescimento e nutrição dessa espécie.
Por tanto, a realização de estudos para avaliar os efeitos da adubação química e calagem na
nutrição das plantas de propriedades fitoterápicas torna-se de grande importância. O objetivo
desse trabalho foi avaliar o efeito da adubação química e calagem sobre o desenvolvimento
do vetiver.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação na Estação Experimental “Campus Rural
da UFS” do Departamento de Engenharia Agronômica (DEA) da Universidade Federal de Sergipe
(UFS), em vasos com 18,0 dm

3
. Foi utilizada amostra de solo de baixa fertilidade, retirada da

camada subsuperficial (20 - 40 cm) de um Argissolo Vermelho-Amarelo, coletado no município
de São Cristóvão - SE, com as seguintes características químicas: pH em água - 4,1; P - 1,2 mg
dm

-3
, K - 0,05 cmol

c
 dm

-3
 (Mehlich 1); Ca + Mg - 1,29 cmol

c 
dm

-3
, Al - 0,71 cmol

c
 dm

-3
 (KCl 1 mol l

-

1
) (EMBRAPA, 1979), S - SO

4

2-
 - 0,76 cmol

c
 dm

-3
 (Tedesco et al., 1985), Zn - 0,97, Cu - 0,66, Fe

- 82,9, Mn 2,76 mg dm
-3
 (DTPA) e B (água quente) - 0,10 mg dm

-3
 (Jackson, 1970). O delineamento

experimental foi o de blocos ao acaso, com 10 tratamentos baseados na técnica do elemento
faltante e 10 repetições. Os tratamentos foram: (adubado com N, P, K, S, B, Cu, Fe e Zn +
calagem) (Completo); calagem (-Cal); N (-N); P (-P); K (-K); S (-S); B (-B); Zn (-Zn); Completo -Fe
(-Fe) e (solo natural). Para o cálculo da necessidade de calagem, empregou-se o método da
saturação por bases, para elevar V a 70%, usando-se CaCO

3
 e MgCO

3
 p.a., na proporção

equivalente Ca:Mg de 4:1 (Raij et al., 1996; Comissão..., 1999). Após a calagem, o solo foi
mantido em incubação por 30 dias, com umidade de 70% do volume total de poros (VTP).
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Quando pertinente ao tratamento, foi aplicada a seguinte adubação básica de plantio:
67 mg/dm

3
 de N; 150 mg/dm

3
 de P; 97,5 mg/dm

3
 de K; 40 mg/dm

3
 de S; 0,5 mg/dm

3
 de B; 1,5

mg/dm
3
 de Cu; 5,0 mg/dm

3
 de Zn e 5,0 mg/dm

3
 de Fe de solo (Arrigoni-Blank et al., 1999). As

fontes dos nutrientes foram reagentes p.a. (NH
4
NO

3
, NH

4
H

2
PO

4
, K

2
SO

4
, KH

2
PO

4
,

Ca(H
2
PO

4
)
2
.H

2
O, CaSO

4
.2H

2
O, MgSO

4
.7H

2
O, H

3
BO

3, 
CuCl

2
, ZnCl

2
, Fe-EDTA).

Duas adubações de cobertura foram realizadas. A primeira, aos 40 dias após plantio
(DAP), aplicaram-se 15 mg/dm

3
 de N, exceto nos tratamentos -N e solo natural. A segunda,

aos 70 DAP, constou da aplicação de: 20 mg de N, 32,8 mg de Mg, 114 mg de Ca, 32 mg de
S por dm

3
 de solo, exceto na testemunha e nos tratamentos onde foram omitidos.

Utilizou-se perfilhos de vetiver acesso UFS-VET004, oriundo do Banco Ativo de
Germoplasma de Vetiver da UFS. Foi realizado o plantio deixando uma planta por vaso, sendo
a umidade do solo mantida na capacidade de campo. As plantas foram colhidas aos 180 dias
após o plantio, separando-se a parte aérea e raízes, secas em estufa a 70

 o
C. Os teores dos

macro e micronutrientes na matéria seca das folhas foram analisados quimicamente: N, pelo
método de Kjeldahl; P, K, Ca, S, Fe e Zn, por digestão nitricoperclórica com determinação no
extrato feita como segue: P - colorimetria; K - fotometria de chama; S - turbidimetria; Ca, Fe e
Zn - espectrofotometria de absorção atômica; e B, por incineração e determinação colorimétrica
pelo método da curcumina (Malavolta et al., 1989).

Foram realizadas análises de variância da matéria seca de cada parte das plantas e do
total da parte aérea, das raízes, altura de planta, teores dos macro e micronutrientes, e as
médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Altura de planta, número de perfilhos e peso de matéria seca

Na avaliação dos efeitos da adubação química e calagem na nutrição do vetiver, foi
observado que o tratamento -Calagem proporcionou uma menor produção de massa seca de
raiz e total bem como uma menor produção relativa para a espécie (Tabela 1). Morikawa et al.
(1998) também observaram uma redução de massa seca de raiz de Andropogon gayanus e
Brachiaria brizantha quando não foi feita a calagem em amostras de Latossolos da região
dos Campos das Vertentes-MG. Arrigoni-Blank et al. (1999), ao avaliarem o efeito da adubação
química e calagem em erva baleeira (Cordia verbenacea), concluíram que a calagem e a
adubação foram essenciais para o crescimento das plantas.

Teores dos nutrientes na matéria seca

Observa-se que os teores de macronutrientes na matéria seca da parte aérea e da raiz
no tratamento completo foram estatisticamente iguais aos encontrados no tratamento de
omissão (Tabela 2). Esses resultados estão de acordo com aqueles encontrados por Arrigoni-
Blank et al. (1999) ao estudarem os efeitos da adubação química e calagem em erva baleeira
os quais observaram uma tendência de os teores de nutrientes serem maiores no tratamento
completo em relação ao tratamento de omissão.

Em relação aos micronutrientes foi constado que o teor de zinco foi superior no tratamento
completo quando comparado ao tratamento de omissão tanto na matéria seca da parte aérea
quanto da raiz. Blank et al. (2006) também observaram que o teor de zinco foi superior no
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tratamento completo em relação ao tratamento de omissão nas folhas de Melissa officinalis
ao avaliarem o efeito da adubação química e calagem nessa espécie.

A omissão de fósforo e de calagem (cálcio e magnésio) proporcionou a mais baixa
produção relativa na parte aérea e na raiz respectivamente. Morikawa et al. (1998) também
observou que a omissão de fósforo proporcionou a menor produção relativa da parte aérea
tanto no Andropogon gayanus quanto na Brachiaria brizantha em amostras de Latossolo dos
Campos das Vertentes-MG.

A omissão de fósforo e da calagem promoveu respectivamente a menor produção relativa
de matéria seca da parte aerea e raiz e a omissão de micronutrientes promoveu pouca ou
nenhuma influencia no crescimento da espécie.
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Tabela 1. Altura de planta, número de perfilhos por planta, peso da matéria seca de parte aérea, raiz, total e
produção relativa do total de vetiver. São Cristóvão, UFS, 2008.

Tratamento
Altura de Nº de Peso da matéria seca Produção

planta perfilhos Parte aérea Raiz Total Relativa
1/

(cm) (g planta
-1
) (%)

Completo 96,30 c 27,55 a 36,42 b 42,61 b 79,03 b 100,0

-Calagem 118,10 a 20,00 b 43,40 a 8,2 c 51,60 c 65,3

-N 100,48 c 24,00 b 41,74 a 63,63 a 105,37 a 133,3

-P 98,42 c 20,22 b 31,65 b 44,11 b 75,76 b 95,9

-K 92,23 c 28,77 a 43,58 a 39,06 b 82,65 b 104,6

-S 88,08 c 29,66 a 40,88 a 57,42 a 98,31 a 124,4

-B 95,50 c 26,11 a 38,71 a 36,03 b 74,74 b 94,6

-Zn 93,88 c 28,11 a 40,15 a 38,40 b 78,55 b 99,4

-Fe 88,10 c 32,77 a 46,64 a 48,80 b 95,44 a 120,8

Testemunha 106,31 b 17,00 b 30,20 b 67,24 a 97,44 a 123,3

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05).
1
 Produção Relativa (%) = [MS (Trat.)/MS (completo)] x 100.
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Tabela 2. Teores de macro e micronutrientes na parte aérea e nas raízes, nos respectivos tratamentos de
omissão (-M), e produção relativa (PR) de matéria seca de vetiver. São Cristóvão-SE, UFS, 2008.

Parte aérea Raiz
Nutriente

Compl. -M PR Compl. -M PR
1

(g kg
-1
) (%) (g kg

-1
) (%)

N 13,00 a 10,66 b 114,6 11,00 a 9,00 b 149,3

P 2,34 a 0,50 b 86,9 0,89 a 0,22 b 103,5

K 12,41 a 6,10 b 119,7 6,10 a 4,73 b 91,7

Ca (calagem) 5,30 a 3,85 b 119,2 3,65 a 1,33 b 19,2

Mg (calagem) 4,42 a 1,44 b 119,2 1,63 a 0,52 b 19,2

S 4,21 a 1,76 b 112,2 1,98 a 1,10 b 134,8

(mg kg
-1
) (%) (mg kg

-1
) (%)

B 11,48 a 10,71 a 106,3 7,23 a 6,45 a 84,6

Zn 43,18 a 18,57 b 110,2 39,64 a 21,71 b 90,1

Fe 65,89 a 48,32 a 128,1 3307,61 a 3474,09 a 114,5

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05).
1
 PR(%) = [MS (-M) / MS (Compl.)] x 100.


