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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi determinar

a marcha de acúmulo de

macronutrientes na cultura do meloeiro

rendilhado cultivada em substrato

composto por areia e casca de

amendoim. O híbrido ‘Fantasy’ foi

conduzido em vasos com substrato

(mistura de areia e casca de amendoim

em partes iguais). A irrigação foi

realizada por gotejamento com solução

nutritiva recomendada para a cultura em

cultivo hidropônico. Amostras do

substrato, antes e após o cultivo, foram

submetidas à análise química para

determinação do pH, condutividade

elétrica e macronutrientes. A

amostragem para a determinação da

marcha de acúmulo de nutrientes foi

realizada em seis épocas. A colheita

ocorreu aos 78 dias após o transplante,

sendo também avaliada a produção e

qualidade dos frutos. A ordem de

acúmulo de nutrientes foi:

N>Ca>K>P>Mg>S. Baixos teores de

potássio na planta diminui a qualidade

dos frutos, porém, não interfere na

produção destes. A fertirrigação adotada

no experimento não promoveu acúmulo

excessivo de nutrientes no substrato.

PALAVRAS-CHAVE: Cucumis melo

var. reticulatus, cultivo protegido,

nutrição.

ABSTRACT

Macronutrients accumulation of net

melon cultivated in substrate

This study aimed to determine the

macronutrients accumulation in the net

melon culture cultivated in substrate

composed of sand and peanut bark. The

‘Fantasy’ hybrid was cultivated in pots

with substrate (mixture of sand and

peanut bark in equal parts). The drip

irrigation was performed with nutrient

solution recommended for the

hydroponic crops. Samples of the

substrate, before and after culture, were

subjected to chemical analysis to

determine pH, conductivity and

macronutrients. The sampling to
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determining of the nutrients

accumulation was done in six dates. The

harvest occurred at 78 days after

transplantation being evaluate yield and

fruit quality. The order of the nutrients

was: N> Ca> K> P> Mg> S. Low levels

of potassium in plant reduces fruit

quality, however, does not interfere on

its production. Fertigation adopted in

the experiment did not cause excessive

accumulation of nutrients in the

substrate.

Keywords: Cucumis melo var.

reticulatus, protected cultivation,

Nutrition.

INTRODUÇÃO

O cultivo em substrato tem se tornado uma alternativa ao uso intensivo do solo,

evitando assim sua degradação. Experimentos realizados em Jaboticabal-SP verificaram

que a mistura de areia e casca de amendoim, em proporções iguais, utilizadas como

substrato, atribuíram maior produtividade e qualidade às culturas, sendo ótima opção

para o cultivo de hortaliças (Melo et al., 2009; Charlo et al., 2010).

A marcha de acúmulo de nutrientes constitui-se em ferramenta de suma importância ao

manejo da adubação das culturas, principalmente quando se trata de cultivo em

substratos, em que na maioria das vezes, todos os nutrientes que as plantas absorvem

são provenientes da fertirrigação (Charlo, 2008).

Esta técnica permite mensurar a quantidade de nutrientes acumulada em diversos órgãos

das plantas em função da idade, fornecendo informações importantes que podem

auxiliar no programa de adubação das culturas.

Segundo Prado (2008), a curva de extração de nutrientes ao longo do tempo de cultivo

ocorre em função do crescimento da planta, e geralmente é representada por curva

sigmóide, onde é caracterizado por períodos de baixo e rápido crescimento e absorção

de nutrientes, havendo no final, estabilização até completar o ciclo de produção da

planta.

Este trabalho objetivou obter a marcha de acúmulo de macronutrientes, na cultura do

meloeiro rendilhado cultivado em substrato composto por areia e casca de amendoim.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no Setor de Olericultura e Plantas Aromático-Medicinais,

pertencente à Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (UNESP- FCAV), Câmpus
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de Jaboticabal-SP. A altitude local é de 614 m; com latitude de 21º 14’ 05” S e

longitude de 48º 17’ 09” W. O clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw

com transição para Cwa (VOLPE ). O experimento foi conduzido em casa de vegetação

do tipo arco, com 30 m de comprimento e 6 m de largura, pé direito de 3,5 m, tela de

proteção lateral com 50% de sombreamento e teto coberto com filme de polietileno de

baixa densidade, com 150 micrômetro de espessura. O delineamento experimental foi

em blocos casualizados, com quatro repetições. A área experimental constou de 150

plantas (96 avaliadas e 54 bordaduras), distribuídas em quatro fileiras (blocos), sendo

coletadas quatro plantas por linha em cada época de amostragem.

Utilizou-se o híbrido ‘Fantasy’, proveniente da empresa TAKII SEED. A semeadura foi

realizada no dia 12 de janeiro de 2010, em bandejas de poliestireno de poliestireno

expandido de 128 células, utilizando o substrato Plantmax Hortaliças® HT. O

transplante ocorreu 24 dias após a semeadura quando as mudas apresentaram a primeira

folha definitiva completamente expandida em vasos plásticos com volume de 13,0 dm3

preenchidos com substrato. O substrato utilizado foi a mistura de areia e casca de

amendoim em partes iguais. A distancia entre os vasos foi estabelecida de forma que a

medida entre os centros correspondessem ao espaçamento de 1,0 m entre fileiras e 0,5 m

entre plantas.

A irrigação foi realizada por gotejamento, com solução nutritiva recomendada para a

cultura em cultivo hidropônico (Castellane & Araújo, 1994). A fertirrigação foi

controlada por um temporizador, sendo a programação e a lâmina de água aplicada

definidas de acordo com a idade da cultura e a drenagem mínima dos vasos. Durante o

cultivo, as plantas foram tutoradas com fitilhos plásticos até a altura de 2,2 m do solo,

quando então se realizou a eliminação da dominância apical. Foi conduzida uma planta

por vaso, adotando-se desbrota e raleio.

Foram realizadas coletas de plantas em seis épocas para a determinação da marcha de

acúmulo de nutrientes. A primeira ocorreu 14 dias após o plantio (DAT), e as

posteriores em intervalos de 14 dias. A última avaliação foi antecipada em decorrência

da colheita dos frutos, sendo realizada oito dias após a penúltima avaliação. Em cada

época de amostragem, partes das plantas foram devidamente preparadas e submetidas à

análise química segundo método proposto por Malavolta et al. (1997).
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Foi realizada a caracterização química do substrato no início e fim do cultivo,

avaliando-se a condutividade elétrica,  pH, e os teores de N-NH4+, N-NO3-, P, K, Ca,

Mg e S. Para estas análises foi usado o método de extração 1:1,5 v/v, proposto por

Soneveld, et al. (1990).

Os dados de todas as características avaliadas foram submetidos à análise de regressão

utilizando a função logística descrita por Hoffman & Vieira (1977), sendo considerada

como variável independente a idade da planta, expressa em dias, após o transplante.

A colheita ocorreu aos 78 dias após o transplante (DAT), ou 102 dias após a semeadura

(DAS), quando os frutos apresentaram-se maduros. O ponto de colheita foi determinado

pelo início da formação da camada de abscisão junto ao pedúnculo e pela alteração de

cor do epicarpo. No ato da colheita, foram amostradas cinco plantas de cada fileira,

sendo estas levadas para o Laboratório de Produtos Hortícolas do Departamento de

Produção Vegetal, onde foi avaliada a produtividade (kg ha-1), diâmetro transversal e

longitudinal do fruto (cm); índice de formato do fruto; diâmetro transversal e

longitudinal do lóculo (cm); índice de formato do lóculo (IFL); espessura do mesocarpo

(cm); massa fresca do fruto (kg); teor de sólidos solúveis totais (ºBrix); pH; acidez

titulável (% de ácido cítrico); vitamina C (mg de ácido ascórbico /100 ml de suco);

firmeza do fruto (N); rendilhamento de casca, sendo 1-fraco, 2- médio e 3-intenso

(Rizzo, 2004); índice de maturação (RATIO), dado por meio da relação SS/AT. Destes

dados foram extraídos as médias e estabelecidos os desvios padrões médios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados para as características produtivas e qualitativas dos frutos encontram-se

na tabela 1 e 2. Os valores destas características assemelham-se às encontradas por

diversos autores para o cultivo do meloeiro rendilhado em ambiente protegido (Paduan

et al., 2007; Queiroga et al., 2008; Charlo et al., 2009). Apesar das características

estarem de acordo com a literatura, verificou-se teor de sólidos solúveis abaixo do

estipulado pela empresa produtora do híbrido (14° a 15° Brix).

Os valores provenientes da análise química do substrato, antes e após o cultivo,

respectivamente, foram: 0,16 dS m-1 e 0,28 dS m-1 (condutividade elétrica); 6,35 e 5,05

(pH); 1,74 mg L-1 e 2,13 mg L-1 (N-NH4+), 5,45 mg L-1 e 25,31 mg L-1 (N-NO3
-), 0,61

mg L-1 e 3,83 mg L-1 (P), 26,53 mg L-1 e 33,62 mg L-1 (K), 3,4 mg L-1 e 42,71 mg L-1

(Ca), 1,55 mg L-1 e 4,44 mg L-1 (Mg); 1,23 mg L-1 e 9,85 mg L-1 (S). De acordo com
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estes resultados, verificou-se que o acúmulo de nutrientes no substrato foi pouco

expressivo, demonstrando que as plantas consumiram grande parte dos nutrientes

fornecidos pela fertirrigação já que houve a mínima drenagem de solução nutritiva nos

vasos.

O acúmulo de nitrogênio (N) na planta foi contínuo durante o ciclo, sendo o nutriente

mais acumulado (Figura 1-A). O maior acúmulo de N pela planta foi verificado no ato

da colheita, correspondendo a 5,87 g planta-1, o que representa exigência de 117,4 kg ha-

1 de N. Com relação ao acúmulo em função dos órgãos das plantas, verificou-se que os

frutos acumularam a maior quantidade deste nutriente, seguido das folhas e hastes.

Para a dinâmica do cálcio (Ca), o segundo nutriente mais acumulado nas plantas,

verificou-se maior demanda por este nutriente entre os 28 DAT e 45 DAT (Figura 1-B).

Após este período, o teor de Ca nas plantas cresceu lentamente até o fim do ciclo, sendo

5,76 g planta-1 (115,2 kg ha-1) o valor verificado neste período. As folhas foram os

órgãos que acumularam maior quantidade deste nutriente. De acordo com Prado (2008),

a translocação do Ca ocorre junto com a água, sendo afetada pela taxa de transpiração,

dessa forma, órgãos com maiores taxas recebem maiores quantidades de Ca. As altas

temperaturas observadas no interior da casa de vegetação contribuíram para o aumento

da transpiração foliar, resultando em maior acúmulo de Ca nas folhas.

O potássio (K) foi o terceiro nutriente mais acumulado na planta, tendo acúmulo

contínuo até o final do ciclo, onde se observou o valor máximo de 2,89 g planta-1, ou

578,80 kg ha-1 (Figura 1-C). Nos frutos, o potássio obteve acúmulo contínuo e de maior

expressão em comparação com os outros órgãos, apresentando curva de crescimento

com tendência exponencial.

O fósforo (P) foi o quarto nutriente mais acumulado pelas plantas. O maior acúmulo

deste nutriente foi verificado no ato da colheita, sendo 0,91 g planta-1, ou, 18,24 kg ha-1

de fósforo exigido pela cultura. Os frutos foram os órgãos que acumularam a maior

quantidade de fósforo, sendo 0,53 g planta-1 a maior quantidade observada (Figura 1-D).

O magnésio (Mg) foi o quinto nutriente mais acumulado nas plantas. Observou-se maior

acúmulo deste nutriente até aproximadamente 55 DAT. A partir desta data, a quantidade

permaneceu em valores semelhantes até o final do ciclo, obtendo-se no total, o máximo

de 0,634 g planta-1 (12,68 kg ha-1), no ato da colheita (Figura 1- E).
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Para o enxofre (S), macronutriente acumulado em menor quantidade nas plantas,

verificou-se que o maior acúmulo ocorreu até os 61 DAT, onde a partir de então, os

valores evoluíram de 0,59 g planta-1 para 0,615 g planta-1 (no ato da colheita), sendo

esta a quantidade máxima acumulada nas plantas (Figura 1-F), correspondendo a

exigência nutricional de 12,30 kg ha-1.

Como verificado no presente trabalho, a sequência de maior demanda por

macronutrientes nas plantas foi: N>Ca>K>P>Mg>S. Provavelmente, o maior acúmulo

de N promoveu o “efeito diluição” do K, pois quando o N é aplicado em quantidade

suficiente para elevar a produção, essa passa a ser limitada pelos baixos teores de K na

planta (Prado, 2008). Esse efeito não promoveu redução na produtividade dos frutos,

porém, a qualidade destes estiveram abaixo da média para a cultivar. A elevada

produção de massa seca e fresca de frutos e o baixo teor de sólidos solúveis verificados

nestes órgãos provavelmente ocorreram por influência dos baixos teores de K na planta.
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Tabela 1. Médias de oito características produtivas avaliadas em meloeiro rendilhado
‘Fantasy’ cultivado em substrato fertirrigado composto por areia e casca de amendoim
em partes iguais. (Averages of eight productive traits evaluated in 'Fantasy' net melon,
grown in fertirrigated substrate composed of sand and peanut bark  in equal parts).
UNESP-FCAV, Jaboticabal-SP, 2011.

Produtividade
(kg ha-1)

DTF
(mm)

DLF
(mm) IFF DTL

(mm)
DLL
(mm) IFL EM (mm)

Médias 70.120 151,83 144,94 0,95 72,51 75,67 1,04 43,12

EPM 0,20 4,69 6,08 3,46 9,19 10,22 6,07 3,34
DTF- Diâmetro transversal do fruto; DLF- Diâmetro longitudinal do fruto; IFF- Índice de formato de
fruto; DTL- Diâmetro transversal do lóculo; DLL- Diâmetro longitudinal do lóculo; IFL- Índice de
formato do lóculo; EM- Espessura do mesocarpo; EPM- Erro Padrão da Média.

Tabela 2. Médias de oito características qualitativas avaliadas em meloeiro rendilhado
‘Fantasy’ cultivado em substrato fertirrigado composto por areia e casca de amendoim
em partes iguais. (Averages of eight quality traits evaluated in 'Fantasy' net melon,
grown in fertirrigated substrate composed of sand and peanut bark  in equal parts).
UNESP-FCAV, Jaboticabal-SP, 2011.



MELO DM; CHARLO HCO; CASTOLDI R; BRAZ LT. 2011. Acúmulo de
macronutrientes no meloeiro rendilhado cultivado em substrato. Horticultura Brasileira
29: S3735-S3743

Hortic. bras., v.29, n. 2 (Suplemento - CD ROM), julho 2011 S3742

MFF
(kg fruto-1)

SS
(°Brix)

AT %
(ácido cítrico)

IM
(ratio) Vitamina C FIRMEZA pH RC

Médias 1,753 10,20 0,21 48,57 36,48 18,95 5,03 3,0

EPM 4,20 0,49 0,68 10,09 0,09 2,51 0,07 0,0

MFF- Massa fresca do fruto; SS- Sólidos solúveis; AT- Acidez titulável; IM- Índice de maturação
(RATIO); Vitamina C (mg ac. ascórbico/100 ml suco); RC- Rendilhamento de casca (notas: 1-fraco, 2-
médio e 3-intenso); EPM- Erro padrão da média.
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1-A 1-B

Total= 13,27/1+e-0,03 (x-86,25) R2=0,89* Total= 5,77/1+e -0,17 (x- 37,30) R2=0,98*

Folhas= 1,78/1+e-0,24 (x-20,62) R2=0,67* Folhas= 5,11/1+e-0,18 (x-36,51) R2=0,97*

Hastes= 0,37/1+e-1,33 (x-15,35) R2=0,62* Hastes= 90,18/1+e-0,03 (x-253) R2=0,93*

Frutos= 5,02/1+e-0,06 (x-67,35) R2=0,96** Frutos=4.993,87/1+e-0,06 (x-219,09) R2=0,78**

1-C 1-D

Total=4,29/1+e-0,04 (x-61,66) R2=0,86* Total= 0,31/1+e-0,17 (x-29,58) R2=0,98**

Folhas=0,61/1+e-0,32 (x-20) R2=0,48* Folhas=0,92/1+e-0,10 (x-40,67) R2=0,96*

Hastes= 0,32/1+e-0,32 (x-21,43) R2=0,91* Hastes= 0,07/1+e-0,28 (x-23,52) R2=0,86**

Frutos=11.720,48/1+e-0,06 (x-205,39) R2=0,94** Frutos=0,92/1+e-0,10 (x-40,67) R2=0,99**

1-E 1-F

Total=0,63/1+e-0,11 (x-33,90) R2=0,99* Total=4.105/1+e-0,02 (x-345,61) R2=0,96*

Folhas=0,30/1+e-0,16 (x-26,10) R2=0,99** Folhas=0,29/1+e-0,26 (x-27,84) R2=0,83**

Hastes=0,02/1+e-1,35 (x-15,54) R2=0,92** Hastes=0,37/1+e-1,33 (x-15,35) R2=0,67**

Frutos=0,54/1+e-0,06 (x-68,21) R2=0,92* Frutos=5,02/1+e-0,06 (x-67,35) R2=0,99**
_______ Total ___ ___ ___ Folhas -------- Frutos .......... Hastes
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Figura 1. Acúmulo de nitrogênio (A), cálcio (B), potássio (C), fósforo (D), magnésio
(E) e enxofre (F) em meloeiro rendilhado ‘Fantasy’ cultivado em substrato.
(Accumulation of nitrogen (A), calcium (B), potassium (C), phosphorus (D),
magnesium (E) and sulfur (F) in 'Fantasy ' net melon, grown in substrate). UNESP-
FCAV, Jaboticabal-SP, 2011.


