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RESUMO 

Um experimento foi instalado em campo na Unesp, Campus de Jaboticabal, de 

fevereiro a maio de 2006, e teve como objetivo quantificar o acúmulo de nutrientes pela 

couve-flor, híbrido Verona, ao longo do ciclo. O delineamento experimental foi o de blocos 

casualizados, em parcelas subdivididas no tempo, com três repetições. As plantas foram 

amostradas aos 45, 60, 75, 90, 105 e 120 dias após a semeadura (DAS), sendo obtidas 

as matérias secas do caule, das folhas e da inflorescência das plantas para 

posteriormente obtenção do teor e acúmulo de nutrientes. Ao final do ciclo, as 

quantidades acumuladas, em cultura com 25.000 plantas por hectare e produtividade de 

25,2 t ha-1, de N, P, K, Ca, Mg e S foram, respectivamente, 224,5; 54; 156; 136; 21,75; 

63,5 kg ha-1 e de 719,25; 268,75; 239,50 e 33,25 g ha-1, respectivamente para Fe, Mn, Zn 

e Cu.  

Palavras-chave: Brassica oleracea var. botrytis, nutrição mineral, extração, marcha de 

absorção. 

ABSTRACT- Accumulation of nutrients on cauliflower, hybrid Verona. 

 A field experiment was installed at Unesp, Campus of Jaboticabal, from February to 

May 2006, has the objective quantifiers the nutrients accumulated by cauliflower, hybrid 

Verona, along the cycle. The experimental design was of randomized blocks, in plots 

subdivided on the time, with three repetitions.  The plants were sampled at 45, 60, 75 90, 

105 and 120 days after seeding (DAS), then were obtained the dry matter of plants stem, 

leaves and curd and after obtain tenor and nutrients accumulated values. On the end of 

the culture cycle, the quantities accumulated with 25.000 plants/ha and productivity of 25,2 

t ha-1of N, P, K, Ca, Mg e S were, corresponding, 224,5; 54; 156; 136; 21,75; 63,5 kg ha-1 

e de 719,25; 268,75; 239,50 e 33,25 g ha-1, corresponding to Fe, Mn, Zn e Cu.  

Keywords: Brassica oleracea var. botrytis, mineral nutrition, extraction, uptake nutrient. 

INTRODUÇÃO 

O cultivo de hortaliças tem um valor econômico bastante importante em São Paulo, 

por ser o principal Estado produtor e maior consumidor do Brasil. Dentre as hortaliças 

cultivadas, a couve-flor é uma das dez mais importantes. A espécie é plantada em várias 

partes do mundo, sendo cultivada, no Brasil, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina (Blanco et al., 1997). 



As necessidades de nutrientes mudam ao longo do desenvolvimento de uma 

planta. Os níveis de nutrientes em determinados estádios do desenvolvimento vegetal 

influenciam a produtividade de tecidos economicamente importantes (tubérculos, grãos e 

outros) (Taiz & Zeiger, 2004). 

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

couve-flor, híbrido Verona, ao longo do ciclo.  

MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi conduzido na área experimental do Setor de Olericultura e 

Plantas Aromático-medicinais (21º15’22” S - 48º15’22” W), do Departamento de Produção 

Vegetal, da UNESP, Campus de Jaboticabal. O solo desta área foi classificado como 

Latossolo Vermelho Eutroférrico (Andrioli & Centurion, 1999), com as seguintes 

características químicas: pH em CaCl2=5,6; M.O.= 30 g.dm-3; P resina= 77 mg.dm-3; K= 

4,3 mmolc.dm-3; Ca= 32 mmolc.dm-3; Mg= 12 mmolc.dm-3; H+Al= 25 mmolc.dm-3 e V%=66.  

 As mudas do híbrido Verona foram formadas em bandejas de poliestireno 

expandido de 128 células no dia 23 de janeiro de 2006. O transplante ocorreu após 30 

dias, quando as mudas apresentavam quatro folhas não cotiledonares.  

O preparo do solo constitui-se de aração e de gradagem. A calagem e adubações 

de plantio e de cobertura foram feitas com base nas recomendações de Trani et al. 

(1997). Trinta dias antes do transplantio, efetuou-se calagem com uso de 100g/m² calcário 

calcinado para elevar a saturação de bases a 80%. Não foi realizada adubação de plantio, 

uma vez que o solo apresentava 30g/dm3 de matéria orgânica, K e P com teores 

elevados. As adubações de cobertura foram realizadas aos 15, 30, 45 e 60 dias após o 

transplante. A primeira parcela de adubação foi de 50 kg/ha de nitrogênio com uso de 

nitrato de amônio, enquanto nas parcelas subseqüentes, foram aplicados 40 kg/ha de N e 

de K2O utilizando-se a fórmula 12-06-12, totalizando 170 kg/ha de N e 120 kg/ha de K2O. 

As adubações foliares com ácido bórico e molibdato de amônio foram realizadas aos 25, 

40 e 55 dias após o transplante, ambos na concentração de 1 g/litro de água. 

O experimento foi instalado sob delineamento de blocos casualizados, em parcelas 

subdivididas no tempo, com amostragens realizadas aos 45, 60, 75, 90, 105 e 120 dias 

após a semeadura, com três repetições. A área total do experimento foi de 153,0 m2 (30 x 

5,1 m), e espaçamento de fileiras duplas, 1,10 x 0,50 x 0,50 m. 

Durante a condução do experimento foram realizados tratos culturais necessários à 

cultura como: controle de plantas daninhas (capinas), irrigação pelo sistema de aspersão 

e pulverizações com inseticidas para o controle de traça das crucíferas e de pulgão e com 

fungicidas para o controle de Alternariose.  



Foram amostradas duas plantas por repetição, exceto na primeira coleta, quando 

foram amostradas quatro plantas. Após as coletas, os materiais foram secos em estufa 

com circulação forçada de ar a 65°C, moídos e as amostras encaminhadas para o 

laboratório a fim de que fossem determinados os teores dos nutrientes.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ordem decrescente de acúmulo de macronutrientes pela couve-flor ‘Verona’ foi: 

N>K>Ca>S>P>Mg (Tabela 1). Sánchez et al. (2001) constataram a mesma ordem de 

acúmulo para N, K e Ca na couve-flor cv. Profil, sendo observado N>K>Ca>Mg>P. Por 

outro lado, Homa et al. (1981) verificaram que o K foi o nutriente acumulado em maior 

quantidade na cv. Piracicaba Precoce N°1 (K>N>Ca>S>Mg>P). A ordem decrescente de 

acúmulo de micronutrientes foi: Fe>Mn>Zn>Cu. Kuramoto et al. (1981) encontraram 

Fe>Zn>Mn>B>Cu>Mo. 

Tabela 1. Quantidade total acumulada de macro e micronutrientes pela couve-flor, híbrido 

Verona, e as participações das folhas, caule e inflorescência nestes totais. 

 N P K Ca Mg S Fe Mn Zn Cu 
          g por planta              mg por planta 
Total 8,98 2,16 6,24 5,5 0,87 2,54 28,77 10,75 9,58 1,33 
    % 
Folha                67,4      60,3 73,3 93,1 79,6 71,7 65 84 63,8 60,3  
Caule  7,4 9,8 8,2 3,8 8,2 7,9 21,2 4 10,6 12,8 
Inflorescência 25,2 29,9 18,5 3,1 12,2 20,4 13,8 12 25,6 26,9 

A quantidade de N acumulado pelo híbrido Verona (224,5 kg/ha)foi muito inferior ao 

acumulado na cv. Profil (313,1 kg/ha), cerca de 28%, mas as proporções de contribuição 

das folhas, caule e da inflorescência no total foram semelhantes aos deste trabalho, 

sendo de 63%, 7,5% e 29,5%, respectivamente na cv. Profil. 

As proporções de P e K da inflorescência (Tabela 1) foram inferiores aos 

verificados por Sánchez et al. (2001), sendo 29,9 e 18,5%, respectivamente do total 

acumulado pelo híbrido Verona, contra 39,2 e 31,2% da cv. Profil. Essa inferioridade pode 

ser atribuída à menor proporção da inflorescência (20%) na matéria seca total da ‘Verona’ 

em relação à cv. Profil (35,8%). O Ca e o Mg se acumularam em pequena quantidade na 

inflorescência, com incremento muito pequeno nos 15 dias que antecederam a colheita. 

O acúmulo de K nas folhas foi contínuo até o final do ciclo, mas com menor taxa 

nos últimos 15 dias, diferentemente do N e P. O forte acúmulo de S na inflorescência, nos 

últimos 15 dias do ciclo e a quantidade total acumulada pela planta, ratificam as brássicas 

como acumuladoras de S.  

Ao final do ciclo da cultura, as quantidades acumuladas para uma população de 

25.000 plantas por hectare e produtividade de 25,2 t ha-1, de N, P, K, Ca, Mg e S foram, 



respectivamente, 224,5; 54; 156; 136; 21,75; 63,5 kg ha-1 e de 719,25; 268,75; 239,50 e 

33,25 g ha-1, respectivamente para Fe, Mn, Zn e Cu. Os maiores acúmulos de nutrientes 

nas plantas ocorreram no período de 75 a 105 DAS (Tabela 2). Após este período ocorreu 

forte desaceleração no acúmulo de nutrientes nas folhas e caule (com exceção para o Ca 

e Mg), devido a elevada demanda pela inflorescência. 

Tabela 2. Quantidade acumulada de nutrientes pela couve-flor, híbrido Verona, aos 75 e 

105 dias após a semeadura em relação ao máximo obtido na colheita, 120 dias. 

 N P K Ca Mg S Fe Mn Zn Cu 
     % 
75 DAS  16,2 16 15,2 15,8 15,3 10,9 3,2 9,7 13,65 11,65 
105 DAS 79,4 75,5 74,4 85,5 83,4 80,3 90,1 82,4 78,4 81,8 
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