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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi quantificar o acúmulo de nutrientes pela melancia 

‘Mickylee’ em função de diferentes doses de nitrogênio e potássio. Um experimento foi 

desenvolvido na área experimental do Departamento de Ciências Vegetais da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró-RN. O experimento foi delineado em 

esquema fatorial 3 x 3 + 2 em blocos completos casualizados, com três repetições. Os 

tratamentos consistiram da combinação de três doses de nitrogênio (45; 91 e 136 kg.ha-1) 

com três doses de potássio (78; 156 e 234 kg.ha-1). Os dois  tratamentos adicionais foram 

N0 K2 e N2 K0, sendo N2 e K2 a dose recomendada para fertilização e N0 e K0 sem N e K 

respectivamente. As plantas foram coletadas aos 15, 25, 35, 45 e 55 dias após o 

transplantio (DAT). Maior incremento na absorção de nutrientes aconteceu a partir dos 35 

DAT com o início da frutificação, e o máximo acumulado variou em função das doses 

combinadas de nitrogênio e potássio, com destaque para os tratamentos N2K2 e N2K1. 

Palavras-chave: Citrullus lanatus, nutrição de plantas, fertirrigação.  

ABSTRACT – Nutrient accumulation for watermelon cultivar Mickylee under 

different doses of nitrogen and potassium 

The objective of this work was to quantify the accumulation of nutrients for  watermelon 

cultivar ‘Mickylee’ under different doses of nitrogen and potassium. An experiment was 

carried out at the experimental area of Plant Science Department of Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN. The experiment was designed in a 3 x 3 + 2 factorial 

scheme in randomized complete blocks with three replications. The treatments consisted 

of the combination of three nitrogen doses (45, 91 and 136 kg ha-1) with three potassium 

doses (78, 156 and 234 kg ha-1). The two additional treatments were No K2 and N2 Ko, 

being N2 and K2 the doses recommended for fertilization and No and Ko the doses with 

absence of N and K, respectively.  Plants were taken at 15, 25, 35, 45 and 55 days after 

transplanting (DAT). High increase in the nutrient uptake was observed at 35 DAT, at the 

beginning of fruiting and the accumulated nutrient maximum varied in function of combined 

doses of nitrogen and potassium, in special for treatments N2K2 and N2K1.  
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INTRODUÇÃO 

A marcha de absorção de nutrientes fornece informação sobre a exigência nutricional 

das plantas em seus diferentes estádios fenológicos, sinalizando as épocas mais 

propícias à adição dos nutrientes. Variações nos fatores ambientais como temperatura e 

umidade do solo podem afetar o conteúdo de nutrientes minerais nas folhas 

consideravelmente. Esses fatores influenciam tanto a disponibilidade dos nutrientes como 

a absorção destes pelas raízes e, conseqüentemente, o crescimento da parte aérea 

(Grangeiro & Cecílio Filho, 2004). Por outro lado, o acúmulo e a distribuição dos 

nutrientes minerais na planta dependem de seu estádio de desenvolvimento (Marschner, 

1995). 

O trabalho teve como objetivo quantificar o acúmulo de nutrientes pela cultivar de 

melancia ‘Mickylee’ em função de diferentes doses de nitrogênio e potássio. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido no período de setembro a novembro de 2005 na horta 

do Departamento de Ciências Vegetais da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 

Mossoró, RN, em solo classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico abrupto. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados em esquema fatorial 3 

x 3 +2, com três repetições. Os tratamentos resultaram da combinação de três doses de 

nitrogênio: N1 (45 kg ha-1), N2 (91 kg ha-1) e N3 (136 kg ha-1) e três doses de potássio, K1 

(78 kg ha-1), K2 (156 kg ha-1) e K3 (234 kg ha-1), além de dois tratamentos adicionais: (N0 

K2 e N2 K0), sendo N2 e K2 a dose recomendada para fertilização e N0 e K0 sem N e K 

respectivamente. A adubação de cobertura foi realizada via fertirrigação nas formas de 

uréia, ácido nítrico, nitrato de cálcio, cloreto de potássio e sulfato de potássio. Cada 

parcela foi constituída de três fileiras de 6,0 m e 2,0 m de espaçamento, totalizando 36,0 

m2. O espaçamento entre plantas foi de 0,50 m, perfazendo 36 plantas por parcela.  

O preparo do solo constou de aração e gradagem, seguido do sulcamento em linhas, 

espaçadas de 2,0 m com profundidade de 0,3 m, onde se aplicou 800 g por metro linear 

de sulco de composto orgânico Poli Fértil®, correspondendo a 4 t ha-1. 

A semeadura foi realizada em bandejas de poliestireno expandido para 128 mudas em 

20/09/2005, preenchidas com substrato comercial Goldmix 47. O transplantio foi realizado 

aos 14 dias após a semeadura (04/10/2005), quando as mudas apresentavam duas folhas 

verdadeiras. 

As amostras de plantas foram coletadas aos 15, 25, 35, 45, 55 dias após transplantio, 

visando à obtenção das curvas de absorção de nutrientes. Após cada coleta, as plantas 



foram fracionadas em caule + folhas e frutos lavados e colocados em estufa com 

circulação forçada de ar à temperatura de 70ºC. Após a secagem até massa constante, 

cada fração foi processada em moinho tipo Willey (peneira de 2mm) para determinação 

das concentrações dos macronutrientes N, P, K, Ca, Mg. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A taxa de acúmulo de nutrientes pelas plantas, independentemente da combinação das 

doses de nitrogênio e potássio, foi baixa nos primeiros 25 dias após o transplantio (DAT), 

coincidindo com o período de menor acúmulo de massa seca. De um modo geral, maior 

incremento na absorção de nutrientes aconteceu a partir dos 35 DAT com o início da 

frutificação, sendo o período de maior demanda para todos os nutrientes de 45 a 55 DAT 

(Figura 1). Alguns autores (Grangeiro & Cecílio Filho, 2004; Negreiros et al., 2005) 

observaram comportamento semelhante, ao trabalharem com as melancias ´Tide´ e 

´Crimson Sweet´, respectivamente. 

O potássio foi o nutriente mais absorvido pela melancia ´Micklee`, com acúmulo 

máximo de 12,65 g planta-1 aos 45 DAT, seguido do cálcio que atingiu o valor máximo 

acumulado de 8,32 g planta-1 também aos 45 DAT, quando a cultura foi adubada com 91 

Kg ha-1 de nitrogênio combinado com 156 Kg ha-1 de potássio. O fósforo, terceiro nutriente 

mais absorvido pela planta, mas neste caso, atingindo o acúmulo máximo de 4,60 g 

planta-1 aos 55 DAT quando a cultura foi adubada com 91 Kg ha-1 de nitrogênio associado 

com 78 Kg ha-1 de potássio. O magnésio, semelhante ao ocorrido com o potássio e cálcio, 

apresentou maior acúmulo (1,53 g planta-1) aos 45 DAT quando a melancia foi adubada 

com 91 Kg ha-1 de nitrogênio combinado com 156 Kg ha-1 de potássio (Figura 1).  

Portanto, o acúmulo de nutrientes pela melancia ´Micklee` variou em função das doses 

de nitrogênio e potássio, com destaque para os tratamentos com 91 Kg ha-1 de nitrogênio 

combinado com 156 Kg ha-1 de potássio (N2K2) e de 91 Kg ha-1 de nitrogênio associado 

com 78 Kg ha-1 de potássio (N2K1). 
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Figura 1 – Acúmulo total de fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg), em 
função da idade (DAT) de melancia cv. Micklee cultivada sob diferentes doses de 
nitrogênio (45, 91 e 136 kg ha-1, respectivamente, N1, N2 e N3) e potássio (78, 156 e 234 
kg ha-1, respectivamente, K1, K2 e K3). Mossoró, RN, UFERSA, 2005. 
 


