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RESUMO 

Com o objetivo de determinar o acúmulo e a exportação de macronutrientes em plantas 

de couve-flor ‘Veneza’ conduziu-se um experimento em campo, no Setor de Olericultura 

e Plantas Aromático-Medicinais do Departamento de Produção Vegetal (UNESP-FCAV), 

Câmpus de Jaboticabal, no período de 23-02-2006 a 30-05-2006. O experimento 

constou inicialmente de 480 plantas divididas em três blocos. Para cada época de 

amostragem foram retiradas duas plantas por bloco. Neste experimento, foram 

realizadas cinco amostragens da parte vegetativa a cada 14 dias após o transplante e 

três amostragens das inflorescências a cada quatro dias, após o início de sua formação, 

sendo quantificados assim o acúmulo de macronutrientes nas inflorescências, no caule, 

no limbo foliar e nos pecíolos. A ordem decrescente dos macronutrientes acumulados 

pela cultura foi: N>K>Ca>Mg>S>P. A exportação de nutrientes pelas inflorescências foi 

de 3,81 g planta-1 de N; 2,33 g planta-1 de K; 0,37 g planta-1 de Ca; 0,22 g planta-1 de 

Mg; 0,31 g planta-1 de S e 0,31 g planta-1 de P. 

Palavras-chave: Brassica oleracea var. botrytis, acúmulo, exportação. 

ABSTRACT: Accumulation and exportation of macronutrients in ‘Veneza’ 

cauliflower.  

The accumulation and exportation of macronutrient in plants of Veneza cauliflower was 

determined under field conditions. This research was carried out an experiment area of 

the Horticulture, Aromatic and Medicinal Plants Sector of ‘Departamento de Produção 

Vegetal’ (UNESP-FCAV), Campus Jaboticabal-SP in period of 02-23-2006 the 05-30-

2006. The experiment initial consisted of 480 plants distributed in three blocks. For each 

epoch of samples were retreat two plants per block. In this experiment, was taken five 

samples of the vegetative part each 14 days after the transplanting and three samples of 

the inflorescences each four days, after the start its formation, and quantified the 

accumulation of macronutrients in the head, stem, leaf and petioles. The order of 

macronutrients accumulation for the culture was: N>K>Ca>Mg>S>P. The exportation of 

nutrient for inflorescences was 3,81 g plant-1 of N; 2,33 g plant-1 of K; 0,37 g plant-1 of Ca; 

0,22 g plant-1 of Mg; 0,31 g plant-1 of S e 0,31 g plant-1 of P. 
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INTRODUÇÃO 

O conhecimento da quantidade de nutrientes acumulados nas plantas, principalmente na 

parte colhida, é importante para se avaliar a remoção dos nutrientes da área de cultivo e, 

tornou-se um dos componentes necessários para as recomendações econômicas de 

adubação (Haag et al., 1981; Vitti et al., 1994; Malavolta et al., 1997). 

São escassos os trabalhos sobre curvas de absorção de nutrientes por cultivares de 

couve-flor, portanto, o presente trabalho teve por objetivo determinar a marcha de 

acúmulo de macronutrientes pela cultura de couve-flor ‘Veneza’ em Jaboticabal-SP. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em campo, pertencente ao Setor de Olericultura e Plantas 

Aromático-Medicinais do Departamento de Produção Vegetal, nas dependências da 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (UNESP-FCAV), Câmpus de Jaboticabal, 

no período de 23-02-2006 a 30-05-2006.  

A semeadura foi realizada em 23 de fevereiro de 2006, em bandejas de poliestireno 

expandido com 128 células, preenchidas com substratos Plantmax HT®. As mudas 

foram transplantadas aos 32 dias após a semeadura, em solo anteriormente preparado e 

adubado, conforme os resultados da análise do solo e a recomendação de Raij et al. 

(1997) para a cultura.  

O espaçamento utilizado foi de 0,5m entre plantas e 1m entrelinhas. O experimento 

constou inicialmente de 480 plantas divididas em três blocos. Para cada época de 

amostragem foram retiradas duas plantas por bloco. Neste experimento, foram 

realizadas cinco amostragens da parte vegetativa a cada 14 dias após o transplante e 

três amostragens das inflorescências a cada quatro dias, após o início de sua formação. 

Para a determinação da dinâmica de absorção de nutrientes, as plantas amostradas 

foram cortadas rente ao solo, divididas em caule, folha, pecíolo e inflorescências. As 

partes foram lavadas em água deionizada, colocadas para secar em estufa com 

circulação de ar forçado a 60°C, até atingirem massa constante, e posteriormente, 

moídas e submetidas à análise química, segundo método descrito por Malavolta et al. 

(1997). 

As características avaliadas foram submetidas a análise  de regressão, sendo 

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

transplante. Para as regressões do caule, folhas e pecíolos foram utilizados as funções 



 

logísticas, as quais são amplamente empregadas para representar dados de 

crescimento de animais e vegetais (Hoffman & Vieira, 1977). Para a análise dos dados 

das inflorescências foi utilizada função polinomial.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O acúmulo de N pelo caule, folhas e pecíolos foram pequenos nos estádios iniciais da 

planta, passando de 0,007 g planta-1; 0,11 g planta-1; 0,008 g planta-1 aos 14 DAT para 

0,42 g planta-1; 3,93 g planta-1 e 1,10 g planta-1 aos 64 DAT, respectivamente (Tabela 1). 

O mesmo observou-se para o acúmulo de N nas inflorescências, passando de 0,26 g 

planta-1 aos 56 DAT (quando se realizou a primeira avaliação) para 3,81 g planta-1, 

quando fora atingido o ponto ideal de colheita das inflorescências (64 DAT). 

O P foi o macronutriente que apresentou acúmulo em menor quantidade na planta, 

atingindo valor máximo de 0,71 g planta-1 aos 64 DAT, sendo que as inflorescências, o 

caule, as folhas e os pecíolos contribuíram, respectivamente com 43,1%; 6,9%; 35,4% e 

14,6% do total acumulado.  

O K foi o segundo nutriente mais acumulado pela planta, com máximo de                   

6,83 g planta-1, sendo que a parte da planta que acumulou maior quantidade de potássio 

foram as inflorescências (2,33 g planta-1), 

O Ca foi o terceiro macronutriente mais acumulado pela planta (4,88 g planta-1), sendo 

exportado desse valor apenas 7,7%. Entre os nutrientes, foi o que apresentou maior 

acúmulo nas folhas, sendo estas responsáveis por 67%, Assim como para o N, P e K 

houve tendência de estabilização destes no caule e nas folhas nos últimos 10 dias do 

ciclo. 

O total acumulado de Mg na planta foi de 0,99 g planta-1, com maior demanda no 

período de 42 a 56 DAT (Tabela 1). As participações das inflorescências, do caule, das 

folhas e dos pecíolos foram respectivamente, de 22,3%; 7,1%; 47,3% e 23,3%. 

Os acúmulos de S foram crescentes até o final do ciclo para as inflorescências e 

pecíolos, atingindo valores máximos de, respectivamente, 0,31 g planta-1 e 0,19 g planta-

1; já para o caule e para as folhas foi crescente até os 42 DAT, tendendo estabilizar-se 

após esse período. 

A ordem decrescente dos macronutrientes acumulados pela cultura foi: 

N>K>Ca>Mg>S>P. A exportação de nutrientes pelas inflorescências foi de 3,81 g planta-

1 de N; 2,33 g planta-1 de K; 0,37 g planta-1 de Ca; 0,22 g planta-1 de Mg; 0,31 g planta-1 

de S e 0,31 g planta-1 de P. 
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Tabelas 
Tabela 1. Equações de regressão da taxa de acúmulo de nitrogênio (N), fósforo (P), 
potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) nas inflorescências, no caule, nas 
folhas e nos pecíolos da planta de couve-flor ‘Veneza’. UNESP–FCAV, 2007.  

Nutriente Partes da planta Equações Coeficientes 
Inflorescências N inf= 0,0583 x² - 6,5504 x + 184,32 R²= 1,00000 

Caule N cau = 0,42278 / 1+ e-0,16638 (X – 38,38898) R2= 0,99949 
Folha N fol = 3,99669 / 1+ e-0,15301 (X – 37,11349) R2= 0,99970 

N 

Pecíolo N pec = 1,16685 / 1+ e-0,15412 (X –  45,91515) R2= 0,99647 

Inflorescências P inf =0,0057 x² - 0,643 x + 18,252 R²= 1,00000 
Caule P cau = 0,05654 / 1+ e-0,11245 (X –  47,74118) R2= 0,99945 
Folha P fol = 0,25435 / 1+ e-0,18703 (X –  39,9584) R2= 0,98786 

P 

Pecíolo P pec = 0,20459 / 1+ e-0,07981 (X –  63,71722) R2= 0,99786 

Inflorescências K inf = 0,0482 x² - 5,5061 x + 157,18 R²= 1,00000 
Caule K cau = 0,79708 / 1+ e-0,10307 (X – 49,15593) R2= 0,99096 
Folha K fol  = 1,97445 / 1+ e-0,20292 (X – 38,41153) R2= 0,99972 

K 

Pecíolo K pec = 1,92507 / 1+ e-0,21649 (X –46,06896) R2= 0,99838 

Inflorescências Ca inf = 0,007 x² - 0,7969 x + 22,673 R²= 1,00000 
Caule Ca cau = 0,16397 / 1+ e-0,1977 (X – 34,10582) R2= 0,94237 
Folha Ca fol = 3,40595 / 1+ e-0,13479 (X – 40,40171 R2= 0,94237 

Ca 

Pecíolo Ca pec = 1,07418 / 1+ e-0,31772 (X –44,39472 R2= 0,99300 

Inflorescências Mg inf = 0,0041 x² - 0,4656 x + 13,235 R²= 1,00000 
Caule Mg cau = 0,08016 / 1+ e-0,1067 (X –  45,32396) R2= 0,99852 
Folha Mg fol = 0,48396 / 1+ e-0,13802 (X – 39,29958) R2= 0,99309 

Mg 

Pecíolo Mg pec = 0,23664 / 1+ e-0,20158 (X –  46,20715) R2= 0,98967 

Inflorescências S inf = 0,008 x² - 0,9263 x + 26,721 R²= 1,00000 
Caule S cau = 0,05341 / 1+ e-0,20439 (X –  39,665152) R2= 0,98428 
Folha S fol = 0,36247 / 1+ e-0,18004 (X – 37,55668) R2= 0,96086 

S 

Pecíolo S pec = 0,47547 / 1+ e-0,0922 (X –  68,45363) R2= 0,99851 

 
 


