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RESUMO 

Devido à escassez de informações relacionadas ao efeito da adubação na produção e 

qualidade de sementes de hortaliças, principalmente nas espécies que possuem aumento 

no ciclo como a couve-flor, nota-se a necessidade de se estudar a influência de doses de 

nutrientes que proporcionem elevada produção de sementes com alta qualidade. Em 

vista disso, objetivou-se com este trabalho avaliar a influência de doses de fósforo na 

produção e qualidade fisiológica de sementes de couve-flor. O experimento foi 

conduzido de 01/03/2011 a 29/08/2011, em São Manuel-SP. Foram estudadas cinco 

doses de fósforo (0, 300, 600, 900 e 1200 kg ha
-1

 de P2O5), no delineamento 

experimental em blocos ao acaso, com quatro repetições. Foram avaliadas a produção e 

a qualidade das sementes (teste de germinação, primeira contagem do teste de 

germinação e emergência em bandeja). Os dados foram submetidos à análise de 

variância e regressão polinomial. A qualidade fisiológica das sementes não foi afetada 

pela adubação fosfatada. Obteve-se efeito quadrático para a produção de sementes em 

função das doses de fósforo, sendo as doses de 862 e 870 kg ha
-1

 de P2O5 as que 

proporcionaram maiores massa e número de sementes por planta, respectivamente. 

Palavras-chave: Brassica oleracea var. botrytis L., produtividade de sementes, 

germinação e vigor. 

 

ABSTRACT 

Phosphorus fertilization in cauliflower seed production and quality 

Due to the scarcity of information related to the effect of fertilization on yield and 

quality of vegetable seeds, especially in species that have an increase in the cycle, such 

as cauliflower, there is a need to study the influence of nutrients rates that offer increase 

in seed yield and quality. As a result, this study aimed to evaluate the influence of 

phosphorus rates added to the soil in production and quality of cauliflower seeds. The 

experiment was conducted from 01/03/2011 to 29/08/2011, in São Manuel-SP. It was 
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studied five rates of phosphorus (0, 300, 600, 900 and 1200 kg ha
-1

 of P2O5), in a 

randomized block design, with four replications. It was evaluated seeds production per 

plant and its quality (standard germination, first count of germination test and 

emergence in tray). Data were submited to analysis of variance and regression. Seed 

quality was not affected by fertilization. It was obtained a quadratic effect on seed 

production depending on phosphorus rates, with the rates of 862 and 870 kg ha
-1

 of 

P2O5 providing the highest weight and number of seeds per plant, respectively. 

Keywords: Brassica oleracea var. botritys, seed yield, germination and seed vigor. 

 

Embora existam estudos sobre nutrição e recomendações de adubação para o cultivo 

comercial de couve-flor e de outras hortaliças, raramente se encontram trabalhos que 

abordem os efeitos dos nutrientes na produção e qualidade de sementes (Cardoso, 

2011).  

De modo geral, a adubação pode influenciar positivamente na produção de sementes, 

sendo, geralmente, explicado devido ao melhor desenvolvimento das plantas 

proporcionado pela adubação. Segundo Carvalho & Nakagawa (2000), uma planta bem 

nutrida está em condições de produzir mais sementes bem formadas e com maior 

qualidade. Porém, há relatos como o de Delouche (1980), que comenta que a influência 

da adubação seria basicamente no número de sementes produzidas, não chegando a 

afetar a qualidade. Esta resposta, redução na produção sem afetar a qualidade, foi 

observada em alface por Kano et al. (2006, 2012) e por Quadros et al. (2012), com 

doses de potássio, fósforo e de composto orgânico, respectivamente. 

A adubação máxima com fósforo recomendada por Raij et al. (1997) para produção de 

couve-flor é de 600 kg ha
-1

 de P2O5 em solos com teores de fósforo considerados 

baixos. Esta recomendação é próxima à indicada por Filgueira (2008) que recomenda 

até 500 kg ha
-1

 de P2O5. 

Em couve-flor, as quantidades de nutrientes necessárias para a produção de sementes 

podem ser diferentes daquelas empregadas para a produção comercial, uma vez que a 

cultura apresenta um ciclo de desenvolvimento maior, formação de novas estruturas, 

flores e sementes, e, provavelmente, uma maior extração de nutrientes. Em brócolis, 

mesma espécie da couve-flor, Magro et al. (2010) obtiveram maior produtividade de 

sementes com doses de composto orgânico muito superiores à recomendada para a 

produção comercial de cabeça. Magro et al. (2009) relataram, na produção de sementes 
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de brócolis, extração superior de todos os macronutrientes em relação ao cultivo 

comercial. 

Devido à escassez de informações relacionadas ao efeito da adubação na produção e 

qualidade de sementes de hortaliças, principalmente nas espécies que possuem aumento 

no ciclo como a couve-flor, nota-se a necessidade de se estudar a influência de doses de 

nutrientes que proporcionem elevada produção de sementes com alta qualidade. Em 

vista disso, objetivou-se com este trabalho avaliar a influência de doses de fósforo na 

produção e qualidade fisiológica de sementes de couve-flor. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido na Fazenda Experimental São Manuel, localizada no 

município de São Manuel-SP, pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) 

da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Câmpus de Botucatu. As plantas foram 

conduzidas em casa de vegetação, tipo arco, coberta com filme de polietileno de baixa 

densidade (PEBD), transparente, de 150 μm, com 20 m de comprimento, largura de 7 m 

e pé direito de 1,8 m, que permaneceu com as laterais abertas para possibilitar a entrada 

de insetos polinizadores. A extração, limpeza e análises de qualidade das sementes 

foram realizadas no Departamento de Horticultura, FCA/UNESP, Botucatu-SP. 

O solo utilizado no experimento é um Latossolo Vermelho Distrófico Típico, com os 

seguintes resultados obtidos na análise química antes da instalação do experimento: 

pH(CaCl2) = 5,8; Presina= 11 mg dm
-3

; matéria orgânica = 5 g dm
-3

; V% = 74; e os valores 

de H+Al; K; Ca; Mg; SB e CTC, expressos em mmolc dm
-3

, respectivamente de: 11; 

2,2; 21; 8; 31 e 42. Com base na análise química do solo, foi realizada a calagem, 

visando elevar a saturação por bases a 80%. A adubação de plantio consistiu no 

fornecimento de 60 kg ha
-1

 de N e 240 kg ha
-1

 de K2O, conforme a recomendação de 

Raij et al. (1997), na forma de sulfato de amônio e cloreto de potássio, respectivamente, 

além da adubação orgânica, que correspondeu a 20 t ha
-1

 de composto orgânico 

Provaso
®
.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com cinco tratamentos 

(doses de fósforo) e quatro repetições, com três plantas úteis por parcela. Para a 

definição dos tratamentos, utilizou-se como base a dose  recomendada (DR) por Raij et 

al. (1997) para produção de couve-flor, para um solo com teor baixo de fósforo (11 mg 

dm
-3

) que é de 600 kg ha
-1

 de P2O5, resultando nos seguintes tratamentos: T0: 
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tratamento sem fósforo (dose zero); T300: a metade da dose de fósforo recomendada 

por Raij et al. (1997) (0,5 x DR = 300 kg ha 
-1

 de P205); T600: a dose recomendada 

(DR= 600 kg ha 
-1

 de P205); T900: uma vez e meia da dose recomendada (1,5 x DR = 

900 kg ha 
-1

 de P205); T1200: o dobro da dose recomendada (2,0 x DR = 1200 kg ha 
-1

 

de P205). Utilizou-se o superfosfato triplo (42% de P2O5) como fonte de fósforo. 

Foi utilizada a cultivar Piracicaba Precoce. A semeadura foi realizada no dia 01/03/2011 

em bandejas de polipropileno de 162 células, contendo substrato comercial para 

produção de mudas de hortaliças. As mudas foram transplantadas em 31/03/ 2011 em 

vasos com volume de 13L, sendo conduzida uma planta por vaso, espaçadas em 1,0 m 

entre linhas e 0,5 m entre plantas (centro a centro dos vasos). 

Foi feita adubação em cobertura com nitrogênio (200 kg ha
-1

 de N) e potássio (100 kg 

ha
-1

 de K2O), parcelados em três aplicações, nos dias 08 e 20/04 e 12/05/ 2011, 

utilizando-se sulfato de amônio (21% de N) e cloreto de potássio (60% K2O), 

respectivamente. Na fase de mudas foram feitas pulverizações com ácido bórico (1 g L
-

1
) e molibdato de sódio (1 g L

-1
), assim como aos 15 dias após o transplante das mudas. 

As plantas foram tutoradas, de modo a se evitar o tombamento na fase reprodutiva, e o 

controle fitossanitário foi realizado de acordo com as necessidades da cultura. A 

irrigação foi realizada por meio de gotejadores.  

A colheita foi realizada quando aproximadamente 50% das síliquas de cada planta 

estavam na cor amarelada, não totalmente secas, e as sementes já apresentavam 

coloração marrom escura ou preta (Maluf & Corte, 1990). Após a extração manual, as 

sementes foram submetidas à limpeza para retirada das chochas e danificadas, através 

de aparelho separador de sementes por densidade (modelo ‘De Leo Tipo 1’), obtendo-

se, assim, as sementes classificadas. Foi feita a avaliação da produção de sementes (com 

os resultados expressos em número e massa de sementes por planta) e também das 

características relacionadas à qualidade fisiológica das mesmas: germinação, primeira 

contagem e emergência em substrato. 

O teste de germinação para as sementes foi realizado de acordo com as Regras de 

Análise de Sementes (Brasil, 2009), com uso de caixa gerbox em germinador a 20°C, 

sendo semeadas 100 sementes por parcela, com quatro repetições. A primeira contagem 

das plântulas normais foi realizada aos cinco dias e a segunda, aos dez dias.  
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Também foi feito o teste de emergência em bandejas de poliestireno expandido de 128 

células contendo substrato comercial para produção de mudas de hortaliças e mantidas 

em casa de vegetação. Foram semeadas 100 sementes para cada parcela. As plântulas 

foram consideradas emergidas quando as folhas cotiledonares estavam totalmente 

abertas. Foi considerado, para cálculos estatísticos, o total de plântulas emergidas até o 

10
o
 dia após a semeadura (DAS). Também foi avaliada a emergência aos 5 DAS, 

simulando a primeira leitura normalmente realizada no teste de germinação. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e de regressão para verificar o efeito 

das doses de fósforo nas características avaliadas. Os dados originais foram processados 

pelo programa Sisvar.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se que a produção de sementes ajustou-se ao modelo quadrático (Figura 1), 

com a máxima produção estimada de 20,72 g planta
-1

 para a dose de 862 kg ha
-1

 de 

P2O5. Esta dose (862 kg ha
-1

 de P2O5) é superior (quase 50%) à dose máxima (600 kg 

ha
-1

 de P2O5) recomendada por Raij et al. (1997) para a produção de couve-flor em 

solos com teores de fósforo considerados baixos, confirmando a maior necessidade 

deste nutriente quando o objetivo é a produção de sementes. Ressalta-se que no início 

da fase reprodutiva a exigência nutricional, para a maioria das espécies, torna-se mais 

intensa, sendo mais crítica na formação das sementes, quando considerável quantidade 

de nutrientes, como o fósforo, são para elas translocadas (Carvalho & Nakagawa, 2000; 

Cardoso, 2011).  

Kano et al. (2012) obtiveram respostas lineares na produção de sementes de alface em 

função das doses de fósforo, com este mesmo solo. No entanto, estes autores estudaram 

doses variando de 0 a 800 kg ha
-1

 de P2O5, ou seja, a maior dose foi pouco inferior a 

dose estimada como a de máxima produção de sementes nesta pesquisa (862 kg ha
-1

 de 

P2O5), além de serem espécies diferentes. 

Considerando-se o espaçamento de 1,0 x 0,5m, a produtividade máxima estimada é de 

414,4 kg ha
-1

, valor considerado bom por Maluf & Corte (1990), para uma cultivar de 

verão.  

O número de sementes por planta (Figura 1) acompanhou a produção em massa, 

também se adequando ao modelo quadrático em função das doses de fósforo utilizadas. 
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A máxima produção estimada de sementes (6060 sementes por planta) ocorreu na dose 

de 870 kg ha
-1

 de P2O5, semelhante ao da máxima produção em massa (g planta
-1

). 

Para todas as características relacionadas à qualidade das sementes avaliadas (primeira 

contagem de germinação, germinação total, emergência em bandeja ao 5º e 10º DAS) 

não foram observadas diferenças estatísticas significativas, podendo-se, assim, concluir 

que a qualidade das sementes não foi influenciada pelas doses de fósforo utilizadas. 

Verifica-se que a média de sementes germinadas na primeira contagem (5 DAS) foi de 

95,5%. A porcentagem de germinação também foi elevada para todos os tratamentos, 

variando de 95 a 99%, com média de 97,4%. Os elevados valores obtidos na primeira 

contagem de germinação e germinação indicam a excelente qualidade e vigor das 

sementes. A germinação obtida foi muito superior ao mínimo (70%) exigido pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para comercialização de 

sementes de couve-flor. Também não se verificou efeito dos níveis de adubação 

fosfatada sobre a emergência de plântulas, tanto ao 5º (média de 69%) como no 10º 

(média de 87%) DAS. 

Estes resultados são semelhantes aos de outros autores que também observaram 

diferença na produção de sementes em função da adubação, mas não encontraram 

diferenças na qualidade das mesmas (Kano et al., 2006, 2012 e Quadros et al., 2012 em 

alface; Magro et al., 2010, em brócolis) e ajudam a confirmar a teoria de Delouche 

(1980) que comenta que as sementes produzidas sob condições marginais, são 

usualmente tão viáveis e vigorosas quanto aquelas produzidas sob situações mais 

favoráveis. Nesse caso, a influência da adubação seria basicamente no número e massa 

de sementes produzidas, não chegando a afetar a qualidade. 

Uma possível explicação para a ausência de diferença de qualidade é a classificação das 

sementes. Na maioria das vezes, as sementes colhidas nos experimentos são 

beneficiadas, com a retirada das chochas e defeituosas, antes da avaliação da produção e 

qualidade. Com isto, há uma uniformização dos lotes dos diferentes tratamentos quanto 

à qualidade fisiológica, pois as piores sementes são descartadas. Ressalta-se que este 

procedimento de beneficiamento das sementes é rotineiramente feito pelas empresas, 

não sendo comercializadas sementes sem o beneficiamento das mesmas (Cardoso, 

2011). 
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Portanto, conclui-se que as doses de fósforo não afetaram a germinação e vigor das 

sementes, apenas a produção das mesmas, que se ajustou ao modelo quadrático, sendo 

as doses de 862 e 870 kg ha
-1

 de P2O5 as que proporcionaram maiores massa e número 

de sementes por planta, respectivamente. 
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Figura 1. Produção (massa e número) de sementes por planta em função das doses de 

fósforo (P2O5). FCA/UNESP, São Manuel-SP. 2012. 

 

 


