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RESUMO

Solos intensivamente cultivados com

hortaliças podem apresentar acúmulo de

potássio, o que, por sua vez, pode acarretar

em prejuízo ao ambiente e à planta.

Objetivando avaliar a resposta de três

cultivares de alface, cv. Amanda (grupo

Crespa), cv. Karla (grupo Lisa) e cv. Lucy

Brown (grupo Americana) a cinco doses de

potássio (0, 25, 50, 75 e 100 kg ha-1 de K2O),

em um Latossolo com alto teor desse

nutriente (3,4 mmolc dm-3), realizou-se um

experimento na UNESP, Câmpus de

Jaboticabal, SP, em delineamento de blocos

casualizados, em esquema fatorial 3 x 5, com

quatro repetições. Avaliaram-se o teor de K

nas folhas (KF), o número de folhas (NF), a

área foliar (AF), a massa fresca da parte aérea

(MFPA) e a massa seca da parte aérea

(MSPA). A cv. Karla (grupo Lisa) apresentou

maior NF e AF, enquanto a cv. Lucy Brown

teve maiores MFPA e MSPA. A adubação

potássica não influenciou significativamente

as características da alface.

PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa,

potássio, cultivares.

ABSTRACT

Potassium fertilization of lettuce plants in a

potassium rich Oxisol

Soil intensively cultivated with vegetables

may show high levels of potassium and this

may be harmful to both the plants and

environment. With the objective of evaluating

the response of three lettuce cultivars,

Amanda (Crisp group), Karla (Leaf group)

and Lucy Brown (Crisphead group), an

experiment was carried out with five doses of

potassium (0, 25, 50, 75 and 100 kg ha-1 of

K2O) applied in a soil with showed a high

level of potassium – 3.4 mmolc dm-3. The

experiment was set according to a randomized

complete block design, in factorial scheme 3

x 5, with four replications. The K content in

the leaves, number of leaves, leaf area, fresh

and dry mass of aerial part. The cultivar Karla

was the one with the highest number of leaves

and leaf area. The cultivar Lucy Brown was

the one with the highest values for fresh and

dry mass of aerial part. The potassium

fertilization do not influenced the

characteristic of lettuce plants.

Keywords: Lactuca sativa, potassium,

cultivars.
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INTRODUÇÃO

A adubação mineral é uma das práticas de manejo cultural que mais afeta a produção de hortaliças,

uma vez que são muito exigentes em nutrientes (Filgueira, 2000). Como consequencia, grande parte

dos produtores de hortaliças fazem uso indiscriminado da fertilização de seus cultivos, aumentando

consideravelmente a chance de ocorrer acúmulo de nutrientes no solo, principalmente porque as

análises químicas do solo, para balizamento da aplicação de corretivos e fertilizantes, não são

realizadas previamente a cada cultivo. Este fato, aliado às altas doses de fertilizantes aplicadas e ao

ciclo curto da alface, contribui para elevar os teores dos nutrientes no solo.

Apesar de tantas funções que o potássio desempenha na planta (Epstein e Bloom, 2006) e de ser

requerido pela alface em maior quantidade que os outros nutrientes (Beninni, 2002 e Grangeiro et

al., 2006), em excesso pode reduzir a produção, além de elevar os custos e causar impactos

ambientais (Reis Júnior & Monnerat, 2001).

Com base no exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar doses de potássio no crescimento, nutrição

e produção de cultivares de alface, em Latossolo com alto teor do nutriente.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado de 05/05 a 31/07/2008, na Unesp, Jaboticabal, SP, a 21º15’22’’ Sul,

48º18’58’’ Oeste e altitude de 575 metros. O solo da área, segundo a classificação de Andrioli e

Centurion (1999), é um Latossolo Vermelho Eutroférrico típico de textura muito argilosa, A

moderado caulinítico-oxídico, com relevo suave ondulado a ondulado. Os atributos químicos do

solo, na camada de 0 a 20 cm, antes da instalação do experimento foram pH (CaCl2) = 5,8; MO = 24 g

dm-3; P (resina) = 136 mg dm-3; K = 3,4 mmolc dm-3; Ca = 43 mmolc dm-3; Mg = 8 mmolc dm-3; CTC

= 106 mmolc dm-3 e V = 79%.

Os tratamentos foram constituídos pela combinação dos fatores cultivares de alface (Amanda, do

grupo Crespa; Karla, do grupo Lisa, e Lucy Brown, do grupo Americana) e doses de potássio (0, 25,

50, 75 e 100 kg ha-1 de K2O), utilizando como fonte o cloreto de potássio.

Com base na análise química do solo, não foi realizada a calagem e adubação orgânica. No plantio,

conforme Trani et al. (1997), foram aplicados 40 kg ha-1 de N (uréia), 200 kg ha-1 de P2O5

(superfosfato simples) e 1 kg ha-1 de B (ácido bórico). O transplante das mudas para os canteiros foi

realizado no dia 6/6/2008, quando as mudas atingiram quatro folhas, no espaçamento de 0,25 x 0,25

m. As adubações de cobertura foram feitas com 90 kg ha-1 de N (uréia) parcelado aos 10, 20 e 30

dias após o transplante (DAT), para as cultivares do grupo Lisa e do grupo Crespa, seguindo as

recomendações de Trani et al. (1997). Para a cultivar do grupo Americana, foi acrescida uma

parcela de 30 kg ha-1 de N, aos 40 DAT, visto que esta tem um ciclo e massa maiores que as duas

outras cultivares. As colheitas foram realizadas quando 80% das plantas da área útil do melhor
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tratamento de cada cultivar encontravam-se em ponto comercial, o que ocorreu em 23/7/2008 para

as cultivares Amanda e Karla e no dia 31/7/2008 para ‘Lucy Brown’.

Quando as plantas atingiram dois terços de seus ciclos, realizou-se a amostragem da folha recém

desenvolvida, segundo a recomendação de Trani & Raij (1997), para avaliação do estado

nutricional. Para a avaliação da massa fresca da parte aérea (MFPA), foram pesadas as plantas logo

após a colheita, entre 6 e 7 horas. Nestas mesmas plantas foi contado o número de folhas (NF) e

quantificada a área foliar (AF) em medidor eletrônico, marca LI-COR, modelo 3100. Para obtenção

da massa seca da parte aérea (MSPA), as folhas e o caule foram lavados e colocados para secar em

estufa com circulação de ar forçada, a 65ºC, até atingirem massa constante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O KF somente foi influenciado pelo fator cultivar. A cv. Lucy Brown, do grupo Americana, foi a

que apresentou maior KF, diferindo das cultivares Karla, do grupo Lisa, e Amanda, do grupo

Crespa, que, por sua vez, não diferiram entre si (Tabela 1). A ausência de efeito da adubação

potássica no teor foliar de K também foi constatado por Yuri (2000), quando o Latossolo Vermelho

Distroférrico, com 73 mg dm-3 de K, teor considerado alto de acordo com Alvarez et al. (1999), foi

adubado com até 150 kg ha-1 de K2O. Os teores foliares de K observados para as três cultivares

estão dentro da faixa de 50 a 80 g kg-1, que é considerada por Trani & Raij (1997) adequada para

alface.

A MFPA foi influenciada significativamente somente pela cultivar. A cv. Lucy Brown diferiu

estatisticamente das demais cultivares, apresentando maior massa (Tabela 1). As massas das alfaces

foram semelhantes às obtidas por Costa et al. (2007), que também em Jaboticabal, SP, avaliaram

cultivares de alface de três grupos, em consórcio com rúcula, e obtiveram MFPA de 623, 302 e 301

g por planta para as cultivares Tainá (Americana), Elisa (grupo Lisa) e Vera (grupo Crespa),

respectivamente.

A ausência de incremento na massa da alface (americana, cv. Tainá) mediante aumento no

fornecimento de potássio, até 120 kg ha-1 de K2O, em solo com teor alto de K disponível (4,3 mmolc

dm-3), também foi observada por Sousa & Grassi Filho (1999).

O NF, a AF e a MSPA foram influenciados somente pelo fator cultivar. A cv. Karla (grupo Lisa)

apresentou maior NF e AF, enquanto a MSPA foi maior na cv. Lucy Brown (Tabela 1). A MSPA da

‘Lucy Brown’ (Tabela 1) foi muito próxima à obtida por Feltrim et al. (2005), 21,43 g por planta de

Lucy Brown, em avaliação de desempenho de cultivares do grupo americana, em solo com teor alto

de K (3,6 mmolc dm-3).

Com base nos resultados conclui-se que as três cultivares da alface, Amanda, Karla e Lucy Brown

pertencentes aos grupos Crespa, Lisa e Americana, respectivamente, comportam-se

semelhantemente à aplicação de até 100 kg ha-1 de K2O em Latossolo com teor alto de potássio (3,4
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mmolc dm-3) disponível, e que em Latossolo com teor alto de potássio disponível, a adubação com

este nutriente não influencia o crescimento e a produção das três  cultivares de alface, devendo-se

realizar, após o cultivo, uma adubação de manutenção da fertilidade do solo.
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Tabela 1. Médias de teor foliar de K (KF), massa fresca da parte aérea (MFPA), número de folhas

(NF), área foliar (AF), massa seca da parte aérea (MSPA) de cultivares de alface em função das

doses de potássio aplicadas no solo. [Means foliar K (KF), aerial part fresh mass (MFPA), leaf

number (NF), leaf area (AF), aerial part dry mass (MSPA) of lettuce cultivars in function of

potassium applied in soil]. UNESP, Jaboticabal, SP, 2008.

*Médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey

(Means followed by same letter in same column do not differ by Tukey test).

Cultivar KF

(g/kg)

MFPA

(g/planta)

NF

(folhas/planta)

AF

(cm2/planta)

MSPA

(g/planta)

Amanda 63,27 B* 312,26 B 26,6 B 3227,4 B 15,95 B

Karla 64,93 B 359,15 B 44,9 A 5660,8 A 14,63 B

Lucy Brown 79,46 A 622,33 A 17,0 C 3860,0 B 22,14 A


