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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi determinar o acúmulo e a exportação de macronutrientes 

pela cultivar de rabanete Crimson Gigante, no espaçamento de 0,25x0,05m. O 

experimento foi conduzido na UNESP – Campus de Jaboticabal, SP. As amostragens 

foram feitas aos 11, 18, 25, 32 e 35 dias após a semeadura (DAS). O acúmulo máximo de 

matéria seca pela planta toda ocorreu no final do ciclo (35 DAS), 2.930 mg por planta, dos 

quais 78,9% corresponderam à parte aérea e 21,1% à raiz. Considerando-se a população 

de 520.000 plantas em 6.500 m2 efetivamente cultivados em 1 ha, as quantidades 

acumuladas de N, P, K, Ca, Mg e S foram de 63; 0,9; 33,5; 37,2; 6,8 e 0,82 kg ha-1, 

respectivamente. A exportação dos macronutrientes pela cultura (quantidade na raiz) foi 

de 15; 61; 23; 5; 10 e 53,5%, respectivamente do total acumulado em N, P, K, Ca, Mg e S.  

Palavras-chave: Raphanus sativus, nutrição de plantas. 

ABSTRACT - Accumulate and exportation of macronutrients by radish, cv. Crimson 

Gigante.  

The objective of this research was to determine the accumulate and exportation of 

macronutrients by radish, cv. Crimson Gigante, at spacement of 0.25 x 0.05m. The 

experiment was carried out at UNESP, Campus Jaboticabal, SP. The sampling of plants 

were accomplished at 11st, 18th, 25th, 32nd and 35th days after sowed (DAS). The maximum 

accumulation of dry mass occured at the end of the cicle (35 DAS), accumulating 2.930 

mg per plant, which 78.9% came from the air part and 21.1% from the roots. Considering 

the population of 520,000 plants at 6.500 m2 effectively cultivate in 1 ha, the quantity 

accumulated of N, P, K, Ca, Mg e S were 63; 0.9; 33.5; 37.2; 6.8 and 0.82 kg ha-1, 

respectively. The exportation of macronutrients by the culture (quantity in the roots) were 

15; 61; 23; 5; 10 and 53.5%, respectively from the total accumulated of  N,  P, K, Ca, Mg 

and S.     

Keywords: Raphanus sativus, plant nutrition.  



INTRODUÇÃO 

Por seu caráter intensivo, a olericultura é a atividade agrícola com a maior demanda de 

fertilizantes por unidade de área, os quais respondem por uma parcela considerável dos 

custos de produção. Isso justifica a adoção de práticas alternativas que possibilitem 

diminuir os custos, sem prejuízo à produtividade e à qualidade dos produtos (SMITH; 

READ, 1997). Com esse intuito, o estudo do acúmulo e da exportação de nutrientes por 

uma cultura é importante para auxiliar em seu programa de adubação, podendo ser feita 

uma recomendação mais precisa, e talvez, provocar uma redução de custos de insumos 

para o agricultor. Dessa forma, o presente trabalho objetivou determinar o acúmulo e a 

exportação dos macronutrientes pela cultivar de rabanete Crimson Gigante. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na área experimental do Setor de Olericultura e Plantas 

Aromático-Medicinais, do Departamento de Produção Vegetal, da UNESP, Campus de 

Jaboticabal, SP, no período de 7 de agosto a 18 de setembro de 2003. O solo foi 

classificado como um Latossolo Vermelho Eutroférrico típico, com textura muito argilosa, 

A moderado caulinítico-oxídico (ANDREOLI; CENTURION, 1999) apresentando os 

seguintes atributos químicos: pH (CaCl2)= 5,3; Presina= 98 mg dm-3; K = 3,1 mmolc dm-3; Ca = 

38 mmolc dm-3; Mg = 7 mmolc dm-3; H+Al = 30 mmolc dm-3; SB = 48,1 mmolc dm-3; T = 78 

mmolc dm-3  e V% = 62. 

O preparo do solo constou de aração, gradagem e confecção dos canteiros com roto-

encanteiradora. Não foi feita calagem. A adubação de plantio, feita com base nas 

recomendações de Trani et al. (1997) foi de 100 g.m-2 de NPK 4-30-16. A adubação de 

cobertura foi realizada somente aos 15 dias após a semeadura, com 10 g.m-1 de nitrato 

de amônio.  

A cultivar Crimson Gigante foi semeada no dia 07/08/2003, diretamente em 3 canteiros de 

30 x 1,00 m, com 4 linhas de plantio e profundidade do sulco de 2 cm aproximadamente. 

O desbaste foi realizado 10 dias após a semeadura, para adequar o espaçamento de 0,25 

x 0,05 m. O experimento foi instalado sob delineamento em blocos casualizados, 

avaliando-se a planta aos 11, 18, 25, 32 e 35 dias após a semeadura (DAS). Para cálculo 

da quantidade por área considerou-se 6.500 m2 efetivamente cultivadas em 1 hectare, 

correspondendo a 520.000 plantas. 

 As plantas foram fracionadas em parte aérea e raíz, lavadas e secas em estufas com 

circulação forçada de ar à 65oC (± 1ºC). Após a secagem, o material foi moído e digerido 



para a determinação de N, P, K, Ca, Mg e S conforme metodologias descritas por Bataglia 

et al. (1983).  

As curvas de acúmulo de nutrientes ao longo do ciclo da cultura foram obtidas por ajuste 

das quantidades de nutrientes à função logística não linear Y= a / 1 + e-k (x-xc), onde Y é o 

valor médio da característica avaliada; a é o máximo assintótico (acúmulo máximo); k é a 

taxa média de crescimento; x é o tempo em dias; e xc é o tempo necessário para atingir 

metade do crescimento máximo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A parte aérea da planta apresentou acúmulo crescente dos nutrientes até o final do ciclo 

35 DAS, assim como de matéria seca.  

A produção total de matéria seca obtida aos 35 dias foi de 2.930 mg planta-1 (Tabela 1), 

sendo que a parte aérea contribuiu com 78,9 % e a raiz com 21,1%. As quantidades de 

matéria seca da parte aérea e da raiz estabeleceram proporções em relação ao total 

acumulado pela planta de 3,7:1.   

O acúmulo máximo de nitrogênio pela planta foi de 119 mg planta-1, sendo que na raiz o 

acúmulo foi de 46 mg planta-1 (Tabela 1).     

O acúmulo máximo de fósforo (1,8 mg planta-1) foi em quantidade muito inferior aos 

demais nutrientes e igual ao S. No entanto, a distribuição na parte aérea e raiz foi 

bastante distinta. A exportação de P pela planta foi bastante alta, cerca de 61% do total 

acumulado (Tabela 1), mostrando a importância desse nutriente ao desenvolvimento da 

raiz.  

A relação de acúmulo N:K pela cultivar Crimson Gigante foi de 1:0,58. Essa informação é 

de grande valia no momento de escolha de fertilizantes adequados e na dose dos 

mesmos a ser aplicada. 

O cálcio foi o segundo nutriente mais acumulando (71 mg planta-1) no final do ciclo 

(Tabela 1). É um nutriente muito importante para a formação das raízes, no entanto, seu 

acúmulo pelo órgão foi de apenas 3 mg planta-1. Essa grande diferença estabelecida pela 

distribuição do cálcio entre a parte aérea e a raiz se deve à característica do nutriente em 

movimentar-se, praticamente, somente pelo xilema, com baixa taxa de redistribuição, 

devido à sua função estrutural na parede e membrana celulares (MALAVOLTA et al. 

1997).  

O acúmulo máximo de magnésio pela planta foi de 14,5 mg planta-1, sendo que na raiz o 

acúmulo foi de apenas 1,5 mg planta-1(Tabela 1), pois o nutriente participa da estrutura da 

clorofila, localizada na parte aérea.  



Portanto, verificou-se que a ordem decrescente de acúmulo foi de N > Ca ≈ K > Mg > P = 

S. Considerando-se a população de 520.000 plantas em 6.500 m2 efetivamente cultivados 

em 1 ha, as quantidades acumuladas de N, P, K, Ca, Mg e S foram 63; 0,9; 33,5; 37,2; 6,8 

e 0,82  kg ha-1, respectivamente. A exportação dos macronutrientes pela cultura 

(quantidade no bulbo) foi de 15; 61; 23; 5; 10 e 53,5%, respectivamente do total 

acumulado em N, P, K, Ca, Mg e S. 
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Tabela 1. Acúmulo (valores estimados) e exportação (valores observados) de N, P, K, Ca, 
Mg e S na parte aérea, na raiz e total, pelo rabanete cultivar Crimson Gigante. 

Acúmulo (mg.planta-1) 
 Matéria seca N P K Ca Mg S 

Parte 
Aérea 

2 310 73 0,7 55 68 13 1 

Raiz 620 46 1,1 15 3 1,5 0,8 
Total 2 930 119 1,8 70 71 14,5 1,8 

Exportação (%) 
Raiz / 
Total 

21,1 15 61 23 5 10 53,5 

 


