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RESUMO 

Com o objetivo de determinar o acúmulo de macronutrientes em plantas de couve 

brócolos ‘Lord Summer’, conduziu-se um experimento em campo, no Setor de 

Olericultura e Plantas Aromático-Medicinais do Departamento de Produção Vegetal 

(FCAV-UNESP), Câmpus de Jaboticabal, no período de 23-02-2006 a 05-06-2006. 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 

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

formação, sendo quantificados assim o acúmulo de macronutrientes nas inflorescências, 

caule, folha e pecíolos. Conclui-se que a ordem decrescente dos macronutrientes 

acumulados pela cultura foi: N>K>Ca>Mg>S>P, sendo que as folhas foram os órgãos 

que acumularam maiores quantidades de macronutrientes, exceto K. 

Palavras-chave: Brassica oleracea L. var. italica, acúmulo, macronutriente. 

ABSTRACT: Accumulation of macronutrients in the cycle of broccolis cultivar 

‘Legacy’.  

With the objective to evaluate the accumulation of macronutrients in plants of ‘Lord 

Summer’ broccolis, was carried out an experiment in the field, at the area of Horticulture, 

Aromatic and Medicinal Plants Sector of ‘Departamento de Produção Vegetal’ (FCAV-

UNESP), Campus Jaboticabal-SP in period of 02-23-2006 the 06-05-2006. 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, being quantified thus the 

accumulation of macronutrients in the head, stem, leaf and petiole. Results showed that 

the order of macronutrients accumulation for the culture was: N>K>Ca>Mg>S>P, and the 

leaf was the organs that accumulated the higher quantity of macronutrients, except the K. 
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INTRODUÇÃO 

As brassicáceas são plantas de alta demanda de nutrientes, em função da elevada taxa 

de conversão em curto espaço de tempo. Técnicos e produtores de olerícolas tem 

argumentado que as doses de adubação atualmente indicadas geralmente subestimam 

a real necessidade destas culturas para a obtenção de alta produtividade e padrões 

comerciais. 

Sendo a pesquisa sobre a nutrição da cultura ainda incipiente, o presente trabalho teve 

por objetivo estudar o comportamento do acúmulo de macronutrientes na planta durante 

o ciclo da cultura de couve brócolos ‘Legacy’. 

 

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, 

cujas coordenadas geográficas são 21° 14’ 05’’ Latitude Sul, 48° 17’ 09’’ Longitude 

Oeste e altitude de 614 m, no período de 23-02-2006 a 05-06-2006.  

O clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw com transição para Cwa 

(VOLPE1), e o solo da área experimental foi classificado como sendo Latossolo 

eutroférrico (Embrapa, 1999). 

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. Para tanto, foram aplicados em adubação de plantio, 60 kg ha-1 de 

N, 200 kg ha-1 P2O5, e 180 kg ha-1 de K2O, utilizando sulfato de amônio, superfosfato 

simples e cloreto de potássio como fonte, respectivamente. Foram aplicados em 

adubação de cobertura 100 kg ha-1 de N e 90 kg ha-1 de K2O, divididos em quatro vezes 

(15, 30, 45 e 55 dias após o transplante), utilizando-se como fonte uréia e cloreto de 

potássio, respectivamente. 

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 
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quatro 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 análises de regressão, sendo 

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

transplante. Para as análises foram utilizadas as funções logísticas, as quais são 

amplamente empregadas para representar dados de crescimento de animais e vegetais 

(Hoffman & Vieira, 1977).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As equações representando os acúmulos de macronutrientes nas diferentes partes da 

planta de couve brócolos estão apresentadas na Tabela 1. 

Como as inflorescências são o órgão preferencial de reserva na planta e, portanto, o de 

maior massa seca, observaram-se que os acúmulos de N, P, K, Ca, Mg e S foram 

pequenos nos estádios iniciais, no entanto, aumentaram consideravelmente ao final do 

ciclo, passando de, respectivamente, 0,2449 g planta-1; 0,0157 g planta-1; 0,0693 g 

planta-1; 0,0118 g planta-1; 0,0105 g planta-1 e 0,0200 g planta-1 aos 56 DAT para 3,0748 

g planta-1; 0,1985 g planta-1; 1,6968 g planta-1; 0,2427 g planta-1; 0,1576 g planta-1 e 

0,2523 g planta-1 aos 69 DAT (Tabela 1). 

No caule verificaram-se que os acúmulos de N, P, K, Ca e Mg foram crescentes do início 

ao final do ciclo, passando de, respectivamente, 0,0461 g planta-1; 0,0049 g planta-1; 

0,0686 g planta-1; 0,0178 g planta-1 e 0,0110 g planta-1 aos 14 DAT para 1,6644 g planta-

1; 0,2269 g planta-1; 3,1461 g planta-1; 0,6384 g planta-1 e 0,3605 g planta-1 aos 69 DAT. 

Para o acúmulo de S no caule houve uma forte tendência de estabilização a partir dos 

56 DAT. 

Verificaram-se, ao final do ciclo da cultura (Tabela 1), que a parte da planta que 

acumulou maiores quantidades de N, P, Ca, Mg e S foram às folhas, contribuindo 

respectivamente com 45,1%; 32,8%; 58,4%; 38% e 44,7%.  

Houve uma tendência de estabilização dos acúmulos de macronutrientes nos pecíolos a 

partir dos 56 DAT (Tabela 1). 



 

Conclui-se que a ordem decrescente dos macronutrientes acumulados pela cultura foi: 

N>K>Ca>Mg>S>P, sendo que as folhas foram os órgãos que acumularam maiores 

quantidades de macronutrientes, exceto K. 
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Tabelas 

Tabela 1. Equações de regressão relacionando a 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 brócolos ‘Legacy’. UNESP–
FCAV, 2007.  

Nutrientes Partes da planta Equações Coeficientes 
Inflorescência N inf = 3,37653 / 1+ e-0,37461 (X – 62,80264) R²= 0,99343 

Caule N cau = 527,09037 / 1+ e-0,06527 (X – 157,16806) R2= 0,98190 
Folha N fol  = 6,30839 / 1+ e-0,09409 (X – 42,99244) R2= 0,99517 

N 

Pecíolo N pec = 2,66025 / 1+ e-0,10722 (X – 50,68166) R2= 0,99967 
Inflorescência P inf = 0,31079 / 1+ e-0,2693 (X – 66,88583)  R²= 0,98680 

Caule P cau = 1,34456 / 1+ e-0,07294 (X – 90,862) R2= 0,99939 
Folha P fol  = 0,43158 / 1+ e-0,0688 (X – 54,90189)  R2= 0,97871 

P 

Pecíolo P pec = 0,23877 / 1+ e-0,122239 (X – 51,06275) R2= 0,99991 
Inflorescência K inf = 2,185 / 1+ e-0,35882 (X – 65,5281) R²= 0,99804 

Caule K cau = 1364,96821 / 1+ e-0,06959 (X – 156,23132) R2= 0,99722 
Folha K fol  = 2,28818 / 1+ e-0,1216 (X – 43,38996) R2= 0,99792 

K 

Pecíolo K pec = 3,26598 / 1+ e-0,11896 (X – 46,97441) R2= 0,99300 
Inflorescência Ca inf = 0,28727 / 1+ e-0,37239 (X – 64,45009) R²= 0,99728 

Caule Ca cau = 1,11702 / 1+ e-0,08025 (X – 65,41248) R2= 0,99932 
Folha Ca fol = 4,93559 / 1+ e-0,09594 (X – 46,50189) R2= 0,99511 

Ca 

Pecíolo Ca pec = 2,58424 / 1+ e-0,11376 (X – 51,50735) R2= 0,99987  
Inflorescência Mg inf  = 0,18115 / 1+ e-0,36089 (X – 63,73775) R²= 0,99496 

Caule Mg cau  = 0,68111 / 1+ e-0,07687 (X – 67,47356) R2= 0,99891 
Folha Mg fol  = 0,7454 / 1+ e-0,09278 (X – 43,19218) R2= 0,99611 

Mg 

Pecíolo Mg pec = 0,68107 / 1+ e-0,11019 (X – 51,28958) R2= 0,99992 
Inflorescência S cinf = 37,88779 / 1+ e-0,19556 (X – 94,59461) R²= 0,96989 

Caule S cau  = 0,17822 / 1+ e-0,10179 (X – 52,01725)  R2= 0,99827 
Folha S fol = 0,59503 / 1+ e-0,08698 (X – 47,00918) R2= 0,99645 

S 

Pecíolo S pec = 0,24117 / 1+ e-0,1643 (X – 44,31392) R2= 0,99441 

 

 


