
A B S O R Ç Ã O D E MACRO UTRIE TES

P E L A CULTURA D O GERGELIM.

M A R IA J O S É P I I IE IR O C O R R Ê AyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/SRQPONMLKJIHGFEDCBA

U F C /B U / B C T 2 3 /0 5 /1 9 9 7

IIIII~ IUIII~ 1111~~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1I11 mIl
R840521HGFEDCBAAbsorcao de ~c onuLri ntcs pela

c u lt \ lr a
C342408

T632 C844a

F O R T A L E Z A - C E A R Á

1994

1



ABSORÇÃO DE MACRONUTRIENTES

PELA CULTURA DO GERGELIM.

MARIA JOSÉ PINHEIRO CORRÊAyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO r.E/lRA
BII3L.IOTECA DE CI(NCIAS E TECNOL.OQIA

Dissertação submetida à coordenação do Curso de Pós-

Graduação em Fitotecnia, como requisito para obtenção

do grau de Mestre

Universidade Federal do Ceará

FORTALEZA - CEARÁ

1994

ii



Esta dissertação foi submetida como parte dos requisitos

necessários a obtenção do grau de Mestre em Agronomia, área de

concentração em Pirotecnia, outorgado pela Universidade Federal do Ceará,

e encontra-se a disposição dos interessados na Biblioteca de Ciências e

Tecnologia da referida Universidade.

A citação de qualquer trecho desta dissertação é permitida,

desde que seja feita de conformidade com as normas da ética cientifíca.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ x X:At00 (};~
MARIA J SÉ PINHEIRO CORRÊA

Prof. Romildo Albuquerq e dos Santos, Pós-Doctor

Orientador

Profê Vera Lúcia Baima Fernandes, M.S.

Conselheira

Prof. Francisco Célio Guedes Almeida, Ph. D.

ConselheiroyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iii

FRtL 00 CE~RÂ
UN\VERS\O~OE ,F~~C;ASE.1E.CNOLOGIA
B\BU01E.CA DE. <':1

UFC
Caixa de texto

UFC
Caixa de texto

UFC
Caixa de texto

UFC
Caixa de texto



ÀzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeus queridos pais, JOÃO e MARIA

JOSÉ, pelo amor e confiança

À meus irmãos, irmãs e demais

familiares, minha sincera gratidão pelo

apoio e incentivo

DEDICOHGFEDCBA

iv



AGRADECIMENTOS

À Deus, pela fortaleza de espírito possibilitando-me vencer os

obstáculos na realização desta pesquisa;

À Universidade Federal do Maranhão e à Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela oportunidade

e concessão de bolsa para realização deste curso;yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

À coordenação e ao corpo docente do curso de Pós-graduação em

Agronomia, área de concentração em Fitotecnia da Universidade Federal do

Ceará, pela atenção dispensada;

Ao professor Romildo Albuquerque dos Santos, pela orientação no

decorrer deste trabalho;

Aos Professores Francisco Célio Guedes Almeida e Vera Lúcia

Baima Fernandes, pela revisão dos originais e sugestões apresentadas;

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão

(FAPEMA), pela concessão de Bolsa de Finalização de Mestrado;

Aos funcionários do Laboratório de Química do Solo desta

Universidade, Sr Antônio e Fátima, bem como, à amiga Elenimar Castro

(Chefe do Laboratório de Solos da FRUNORTE), pelo auxílio prestado nas

análises químicas das plantas.

Aos amigos e colegas de curso, Ana Zélia, Francy, Clemens,

Heloísa, Cristina, Elenimar, Zoraide, Oscar, Timbó e Célio, pela

solidadriedade e agradável convívio;

v



vizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aos colegas, Francisco Vieira pela doação das sementes e João

Batista Santiago pela valiosa contribuição na implantação do experimento.

Aos funcionários do Departamento de Fitotecnia, especialmente,

D. Cecília e Deocleciano, bem como aos funcionários do Laboratório de

Análises de Sementes, pela amizade e facilidades oferecidas durante o

curso~

Aos funcionários da Biblioteca de Ciências e Tecnologia da UFC,

especialmente a Bibliotecária Fabíola Bezerra, pela revisão e normalização

das referências bibliográficas.

Enfim, aos bons amigos, pelo companheirismo.



SUMÁRIO

Lista de Tabelas viii

Lista de Figuras x

RESUMO xi

ABSTRACT xiii

1 - INTRODUÇÃO 1

2 - REVISÃO DE LITERATURA , 3

2.1 - Aspectos Gerais da Cultura 3

2.2 - Nutrição Mineral 6

3 - MATERIAL E MÉTODOS 12

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 17

4.1 - Acúmulo de Matéria Seca 17

4.2 - Macronutrientes 22

4.2.1 - Nitrogênio 22

4.2.2 - Fósforo 23

4.2.3 - Potássio 31

4.2.4 - Cálcio 35

4.2.5 - Magnésio 39

4.2.6 - Enxofre 43

4.3 - Exportação de Nutrientes pela Cultura 47

5 - CONCLUSÃO 50

6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 5 ]HGFEDCBA

vii



LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - Medidas pluviométricas e termométricas obtidas no período

de realização do ensaio. Fortaleza-CE, 1993/1994 13

TABELA 2 - Características químicas do solo utilizado no experimento,

avaliadas em duas amostras coletadas a profundidade de 0-

20 em. Fortaleza-Ceará, 1993/1994 13

TABELA 03 - Observações cronológicas do ciclo de desenvolvimento do

gergelim. Fortaleza-Ceará, 1993/1994 15

TABELA 4 - Acúmulo de matéria seca (M.S.) e concentração de nutrientes

pela cultura do gergelim em função da idade das plantas

(média de quatro repetições). Fortaleza - Ceará, 1993/1994 18

TABELA 5 - Análise de variância do acúmulo de matéria seca nos órgãos

do gergelim. Fortaleza - Ceará,SRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 9 3 1 1 9 9 4 19

TABELA 6 - Modelos das equações de regressão, coeficientes de

determinação (r2), pontos de mínimo, inflexão e máximo

(dias) do acúmulo de matéria seca (g/6 plantas), nos

órgãos do gergelirn em função da idade das plantas.

Fortaleza - Ceará, 1993/1994 20

TABELA 7 - Análise de variância do teor (%) de nitrogênio nos órgãos do

gergelim. Fortaleza - Ceará,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 993/ t 994 24

TABELA 8 - Modelos das equações de regressão, coeficientes de

determinação (r2), pontos de mínimo; inflexão e máximo

(dias) do teor(%) de nitrogênio, nos órgãos do gergelim

em função da idade das plantas. Fortaleza - Ceará,

1993/1994 25

TABELA 9 - Análise de variância do teor (%) de fósforo nos órgãos do

gergelim. Fortaleza - Ceará, 1993/1994 27

TABELA 10 - Modelos das equações de regressão, coeficientes de

determinação (r2) do teor (%) de fósforo, nos órgãos doHGFEDCBA

viii



ixzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gergelim em função da idade das plantas. Fortaleza -

Ceará, 1993/1994 29

TABELA 11 - Análise de variância do teor (%) de potássio nos órgãos do

gergelim. Fortaleza - Ceará, 1993/1994 31

TABELA 12 - Modelos das equações de regressão, coeficientes de.

determinação (r2), ponto de mínimo (dias) do teor (OA)

de pot áss io , nos órgãos do gcrge lim em função da idade

das plantas. Fortulcza - Ceará, 1993/1994 33

TABELA 13 - Análise de variância do teor (%) de cálcio nos órgãos do

gergelim. Fortaleza - Ceará, 1993/1994 36

TABELA 14 - Modelos das equações de regressão, coeficientes de

determinação (r2) do teor (%) de cálcio, nos órgãos do

gergelim em função da idade das plantas. Fortaleza -

Ceará, 1993/1994 37

TABELA 15 - Análise de variância do teor (%) de magnésio nos órgãos do

gergelim. Fortaleza - Ceará, 1993/1994 .40

TABELA 16 - Modelos das equações de regressão, coeficientes de

determinação (r2), ponto de mínimo (dias) do teor(%) de

magnésio, nos órgãos do gergetim em função da idade

das plantas. Fortaleza - Ceará, 1993/1994 .41

TABELA 17 - Análise de variância do teor (%) de enxofre nos órgãos do

gergelim. Fortaleza - Ceará, 1993/1994 .44

TABELA 18 - Modelo da equação de regressão, coeficiente de

determinação (r2), pontos de mínimo, inflexão e

máximo (dias) do teor(%) de enxofre, na folha do

gergelim em função da idade das plantas. Fortaleza -

Ceará, 1993/1994 45

TABELA 19 - Quantidade média de nutrientes extraída pela planta de

gergelim até os 98 dias de idade. Fortaleza - Ceará,

1993/1994 48



LISTA DE FIGURAS

FIGURA 01 - Acúmulo de matéria seca nos órgãos do gergelim, em função

da idade das plantas. Fortaleza - Ceará, 1993/1994 21

FIGURA 02 - Teor de nitrogênio nos órgãos do gergclim, em função da

idade das plantas. Fortaleza - Ceará, 1993/1994 26

FIGURA 03 - Teor de fósforo nos órgãos do gergelim, em função da idade

das plantas. Fortaleza - Ceará, 1993/1994 30

FIGURA 04 - Teor de potássio nos órgãos do gergelim, em função da idade

das plantas. Fortaleza - Ceará, 1993/1994 34

FIGURA 05 - Teor de cálcio nos órgãos do gergclim, em função da idade

das plantas. Fortaleza - Ceará, 1993/1994 38

FIGURA 06 - Teor de magnésio nos órgãos do gergelim, em função da idade

das plantas. Fortaleza - Ceará, 1993/1994 42

FIGURA 07 - Teor de enxofre na folha do gergelim, em função da idade das

plantas. Fortaleza - Ceará, 1993/1994 46yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x



RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo principal estudar o

comportamento do gergelim (Sesamum indicum L.) cv. Jori, com relação a:

produção de matéria seca; absorção dos macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e

S) em diferentes estádios de desenvolvimento e exportação de nutrientes

pela colheita.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° trabalho foi conduzido na área experimental do Laboratório

de Análises de Sementes do Centro de Ciências Agrárias da Universidade

Federal do Ceará (UFC), no período de outubro de 1993 a fevereiro de

1994. ° delineamento utilizado na pesquisa foi em blocos casualizados,

com quatro repetições, um cultivar e sete épocas de amostragem. A primeira

amostra foi coletada 26 dias após a emergência das plântulas, e as demais,

em intervalos regulares de 12 dias. o material coletado (folha, caule e

fruto), determinou-se a quantidade de matéria seca, assim como, os teores

dos macronutrientes. Concluiu-se que: o máximo acúmulo de matéria seca

nas folhas e caule ocorreu aos 78 e 87 dias da emergência, respectivamente;

o acúmulo de matéria seca nos frutos foi linear e crescente, com o ciclo da

cultura; os teores de macronutrientes foram mais elevados nas folhas do que

no caule, com exceção do potássio; a máxima extração de nutrientes ocorreu

entre 74 e 86 dias após a emergência das plantas. Com base na marcha de

absorção de nutrientes e curva de crescimento da cultura, recomenda-se uma

adubação parcelada em três vezes nas seguintes dosagens: 320 kg N/ha, 110

kg P20s/ha e 280 kg K20/ha; a primeira parcela deverá ser aplicada naHGFEDCBA
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época de semeadura (1/3 N, todo oyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP205 e 1/3 K20), a segunda, 25 a 30

dias após a emergência (1/3 N e 1/3 K20) e, a terceira (1/3 N e 1/3 K20),

55 a 60 dias da emergência das plantas.



ABSTRACT

The present research had as its mam purpose the study of the

scsame (Sesamum indicum, 1..) c. v. JoryxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi, as it relatcs to the pr oduction 01'

dry material; absorption of the macro-nutrients (N, P, K, Ca, Mg and S) at

difTerent phases of development as well as nutrients exporting through

harvesting. The work was carried out at the experimental area of the Seed

analysis Laboratory of the Agrarian Sciences Center of the Ceara Federal

University (UFC), from October 1993 to February 1994. The delineation

employed in the research was of case-blocks with four repetitions, one

cultivar and seven sampling periods. The first sample was coJlected 26 days

after the emergence of the plantlets, and other sample collecting at regular

12 days intervals. From the collecded material (Ieaf, stalk, fruit) it was

determined the amount of dry material as well as the macro-nutrients

chemical contento It has been concluted that: the maximum accumulation of

dry material in the leaves and stalks ocurred in the 78 and 87 days after

emergence respectively; the accumulation of dry material on the fruits was

linear and increasing, together with the crop cycle; the macro-nutrients

content was found to be higher inthe leaves than in the stalks, exception

made to potassium; the maximum nutrients extraction ocurred, between 74

and 86 days after the plants emergence. Having its basis on the rate of

nutrients absorption and the crop's curve of growth, it is reccomended to

undertake fertilizing procedures divided in tree times and according to the

following doses: 320 kg N/ha, 110· kg P20S/ha and 280 kg K20; the first

fertilizing period shall be applied at sowing time (1/3 N, aJl the P20S andHGFEDCBA

xiii
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1/3yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK20), the second fertilizing 25 to 30 days after plant emergence (1/3

and 1/3 K20) and the third fertilizing (l/3 N and 1/3 K20) 55 to 60 days

after plant emergence.



1 - INTRODUÇÃOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cultivado na maioria dos países tropicais e subtropicais, o

gergelim (Sesamum indicum L.) é uma importante cultura devido a

capacidade de armazenar grandes quantidades de óleo em suas semente

(superior a 500/0 do seu peso). O óleo é de excelente qualidade e resistente

a oxidação podendo ser utilizado na alimentação humana, fabricação de

cosméticos e na indústria química e farmacêutica.

Embora apresentando uma baixa produtividade, o gergelim é

considerado a nona oleaginosa mais cultivada no mundo, sendo os

maiores países produtores a índia, China, Sudão, México e Venezuela

(BEL TRÃO et aI., 1991). No Brasil, o gergelim é produzido nos Estados

de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Na Região Nordeste

seu cultivo se faz tradicionalmente em pequenas áreas chamadas terreiros

(CEARÁ, 1989).

o gergelim apesar de ser uma planta conhecida há muito tempo

pelos agricultores nordestinos, passou a ter importância econômica na

Região a partir de 1986, devido às recomendações do Centro Nacional de

Pesquisa do Algodão - CNPA, da Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária - EMBRAPA e ao fomento realizado pelos empresários,

cooperativas ligadas ao produto, órgãos de Extensão Rural e Secretarias

de Agricultura (BEL TRÃO et al., 1989). Os mesmos autores acrescentam

que dentre os fatores que possibilitaram a recomendação da semeadura

desta cultura no Nordeste, destacam-se: a) é uma lavoura que pode entrar

num sistema de rotação de cultura com o algodoeiro herbáceo (Gossypium

hirsutum L.), colaborando para reduzir os níveis populacionais do bicudo

(Anthonomus grandis Boheman); b) é resistente à seca, de ocorrência

frequente na região; c) seu processo de exploração agrícola é

1
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relativamente fácil, não exigindo tecnologia sofisticada; d) contribui para

reduzir a ociosidade das indústrias de oleaginosas, uma vez que, a

capacidade de processamento do parque industrial é superior à oferta de

matéria-prima.

Face a excelente perspectiva da exploração econômica do

gergelim, torna-se necessário um maior conhecimento do comportamento

desta cultura no sentido de que esta possa utilizar de forma mais

eficiente, as reservas nutricionais do solo. VOSyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE (1963) e EPSTEIN

(1972), evidenciaram a possibilidade de selecionar genótipos com melhor

eficiência de absorção e/ou utilização de nutrientes sendo portanto,

capazes de produzirem satisfatoriamente em solos de baixa ferti lidade,

dispensando ainda a prática da adubação ou utilizando-a em pequenas

doses, reduzindo assim os custos de produção.

Em razão das considerações mencionadas, este estudo teve por

objetivo principal verificar o comportamento do gergelim cultivar Jori,

com relação a produção de matéria seca, absorção dos macronutrientes

(N, P, K, Ca, Mg, e S) em diversos estádios do seu desenvolvimento e

exportação de nutrientes pela colheita.



2 - REVISÃO DE LITERATURA

2.1 - Aspectos Gerais da Cultura

o gergelim, também conhecido por sésamo, zirzelim, girgilim ou

jorgelim, é uma planta de origem incerta. Existem hipóteses de que esta

cultura é proveniente de regiões da Ásia e África.

Segundo Hiltebrant, citado por ARNON (1972), o principal

centro de origem do gergelim é a África, devido a ocorrência de grande

diversidade de espécies em estado silvestre neste continente. Por sua vez,

Vavilov citado pelo mesmo autor, acreditava que o centro de origem desta

oleaginosa seja a Índia.

Há suposições que esta planta possa ser originária da Índia

expandindo-se, provavelmente, via Pérsia onde se estabeleceu como uma

cultura importante, prosseguindo em direção ao Leste e Oeste, até que

cruzou os limites da Ásia, do litoral Mediterrâneo ao Japão (TRIBE,

1967).

No Brasil. foi introduzido pelos portugueses no século XVI e

apesar de ter sido o primeiro país do continente americano a cultivá-I o, a

produção brasileira ainda é insatisfatória (CEARÁ, 1989).

O gergeJim (Sesamum indicum L.), é também denominado como

S. orientale L .. Linnaeus descreveu as duas espécies em 1753, porém De

Candolle em 1845 considerou S. orientale como uma variedade de ~

índicum (SEEGELER, 1989). Espécie anual, herbácea, dicoriledônea,

pertencente à família Pedaliaceae, com ciclo de três a cinco meses.

Apresenta variações morfológicas, com cultivares de ciclo curto (90 dias)

3
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e longo (120 a 150 dias) que se diferenciam, principalmente, pelo porte,

ramificação, coloração da semente e grau de deiscência das cápsulas.

Segundo MAZZANI (1969), o gergelim apresenta sistema

radicular superficial, possuindo uma raiz principal pouco desenvolvida e

raízes laterai s bastante ram ificadas. O cauyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIe é herbáceo, de seção

quadrangular, sulcado, piloso, verde-claro ou roxeado, atingindo

comumente altura superior a dois metros. As folhas são simples, verdes,

sem filotaxia definida, pubescentes, com limbo lanceolado (parte superior

da planta) e cordiforme ou lobulada (parte inferior), dependendo da

variedade. Produz flores campanuladas, de coloração branca ou

ligeiramente li lás, ovário súpero, bicarpelar, algumas vezes

quadricarpelar. O fruto é uma cápsula pilosa de deiscência loculicida (4 a

8 lóculos), contendo sementes de dois a quatro milímetros de largura, de

forma achatada c cores branca, creme e preta. O peso médio de mil

sementes é de três gramas, sendo 50% representado por substâncias

oleaginosas.

Quanto ao poder germinativo das sementes do gergelim,

pesquisas têm evidenciado que as sementes convenientemente secas ao sol

e armazenadas em sacos de algodão em local arejado apresentam boa

viabilidade quando utilizadas no ano imediato ao de sua colheita

(ALMEIDA & PRATA 1971).

O gergelim requer um clima quente e estável com temperatura

média de 27°C, sendo sensível às temperaturas baixas, uma vez que, estas

afetam a folhagem e as partes tenras dos ramos. O vento forte é muito

prejudicial, podendo provocar o acamamento e acelerar a secagem do solo

e da planta (PRATA, J 977).

Com relação ao solo, o gergelim produz bem nos aluviais leves,

nos solos arenosos ou franco-argilosos profundos e que não estejam

sujeitos ao encharcamento, ou seja, que apresentam boa drenagem para
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evitar o acúmulo de água na camada superficial do solo (PRATA, 1977).

No Nordeste, segundo BEL TRÃO et al. (1991), os solos e climas das

regiões serni-áridas (Sertão, CariryxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi e Seridó) são os mais adequados ao seu

cultivo, permitindo altos rendimentos e baixa incidência de moléstias

foliares.

Existem diversas variedades de gergelim, que se diferenciam

principalmente, pelo porte, ciclo, ramificação, coloração da semente e

grau de deiscência das cápsulas. As variedades com sementes branca e

amarelo claro tem maior valor comercial e as demais sào de uso

doméstico e medicinal. Segundo ARNON (1972), muitas variedades de

gergelim que se desenvolvem em regiões secas e, portanto, nativas de tais

regiões, geralmente apresentam grande variabilidade genética. Pesquisas

tem sido realizadas visando o melhoramento de variedades inde iscente s.

uma vez que estas são adaptadas à colheita mecânica; no entanto, as

produtividades dessas variedades têm sido inferiores às variedades

tradicionais. Como exemplo, a literatura cita a IAC-Ouro, primeira

variedade trabalhada pelo Instituto Agronômico de Campinas,

apresentando como principal característica a uniformidade de maturação,

o que iabi liza a mecanização da colheita (C' EA RÁ, 1989).

BEL TRÃO et al. (1991), relatam que no Nordeste existem

diferentes variedades cultivadas. As variedades de ciclo curto, de semente

com coloração clara mais recomendadas são: Aceitera, Venezuela 5 I, e-

50 e IAC-Ouro (esta é também a mais indicada para o Estado de São

Paulo). Por sua vez, as de ciclo longo são mais adaptadas às condi ões de

climas sem i-áridos, sendo estas: Serido I, Glauca, Morada e enezuela

52.

Segundo PRATA (1977), a colheita do gergelim, depende do

ciclo da variedade, iniciando três a cinco meses após a semeadura quando
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a folhagem amarelece e os frutos amadurecem c secam, devendo

operacioná-Ia antes da deiscência das cápsulas.

A produção de sementes por hectare vana de acordo com os

tratos culturais dispensados com a cultura, com o grau de fertilidade do

solo e com a variedade cultivada. A produtividade nacional de gergelim é

de 600 a 1500 kg/ha, conformeyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABELTRAo ct al. (1991).

2.2 - Nutrição Mineral

o estudo da fertilidade dos solos e do uso das práticas de

adubação está fundamentado nas necessidades nutricionais de cada

cultura, evidenciado por meio de curvas de absorção de nutrientes e de

acúmulo de matéria seca, durante o crescimento da planta. Nestes estudos,

é possível determinar o período de maior demanda de elementos nutritivos

essenciais, associada a produção de matéria seca, obtendo-se informações

seguras quanto às épocas mais convenientes de aplicação de fertilizantes e

as quantidades requeridas.

Baseado nestas considerações, GALLO & M IY ASAKA (J 961),

procederam um estudo das curvas de produção de matéria seca,

concentração e absorção dos elementos minerais, em função da idade do

feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) desde o florescimento à

maturação, em ensaios com e sem adubação. O nitrogênio foi o elemento

absorvido em maior quantidade, seguido em ordem declescente, pelo

potássio, cálcio, magnésio e fósforo. Os autores verificaram ainda. que a

maior exigência de nitrogênio pela planta não poderia ser atisfeita a

custa do nitrogênio fixado por simbiose.

Um estudo da marcha de absorção dos macronutricntcs

essenciais para a cultura do feijoeiro comum, em função da idade da

planta, realizado por HAAG et al. (1967), demonstrou que o crescimento
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desta culturu era lentoyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnos primeiros 20 dias (yy., do crcsc imcnto total).

in I e n s ifi c a fi d o - se a p a rt i r dos J O d ias. C o m (I a p a rc c im c 11I o das p r i rn e ira s

vagens, o crescimento alcançado era da ordem de 80%, atingindo um

máximo aos 50 dias. A percentagem da matéria seca mantinha-se

aproximadamente constante, dos 10 aos 50 dias. A partir dos 50 dias,

havia aumento pronunciado desse percentual, devido à maturação dos

grãos e. aos 80 dias, a quantidade de matéria seca era quatro vezes maior

do que aquela existente por ocasião do f1orescimento.

MALA VOL T A et aI. (1967), estudando a nutrição mineral do

cafeeiro (Coffea arabica), verificaram a ocorrência de uma correlação

positiva entre a produção e o teor de fósforo nas folhas. Estes autores

relataram que a maior concentração de fósforo contido na planta adulta se

encontrava nas sementes e frutos.

ALVAREZ (1974), citado por IIAAG & ORLANDO FILHO

(1976), trabalhando com cinco variedades de cana-de-açúcar (Saccharum

spp.), procedeu a amostragem foliar da terceira, quarta, quinta e sexta

folhas aos 1 t O dias de idade; neste material foi determinado a umidade,

fósforo e potássio nas bainhas e nitrogênio, nas lâminas (sem nervura

principal). Os resultados mostraram que houve diferenças significativas

entre os teores de umidade, nitrogênio e fósforo das folhas, para as

diferentes variedades. O autor indicou ainda a necessidade de se

estabelecer níveis ótimos de fertilização para cada variedade.
, .

FAO ERIA (1980), estudando a influência da aplicação de

poS oro no crescimento, produção e absorção de nutrientes pelo arroz

,)ryza síttiva L.) irrigado, verificou que a produção de matéria seca, o

'ljlTH.~fo de perfilhos e o índice de área foliar aumentaram com a aplicação

, fósf'orn, A produção de grãos também aumentou significativamente até

a aplicação de 200 kg/ha de P205. Os teores de P, K, Ca, Mg e Zn foram

altos na fase inicial de crescimento da planta, diminuindo com a idade. A
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absorção desses elementos aumentou durante todo o ciclo da cultura, com

exceção do fósforo que mostrou uma diminuição na última amostragem.

Avaliando o acúmulo de matéria seca e nutrientes em plantas de

amendoim (Arachis hipogaea L.), cultivar Tatuí-76, em estádios

sucessivos de desenvolvimento, RODRIGUES FILHO et al. (1986),

observaram que o acúmulo de matéria seca total ocorreu aos cem dias

após a semeadura. Às maiores concentrações de N, P e S achavam-se nas

sementes, e as de Ca, Mg e K, nas partes vegctativas.

CAMPBELL & ATHA YOE (1988), estudaram o comportamento

de dois genótipos de girassol (Helianthus annuus L.), o híbrido Contissol

812 e o cultivar IAC-Anhandy, no tocante à composição mineral e ao teor

de óleo em cinco datas de semeaduraSRQPONMLKJIHGFEDCBA(2 0 1 0 1 ; 2 0 1 0 2 ; 0 5 /0 3 ; 2 0 1 0 3 e

0 5 1 0 4 ) . Os autores verificaram que o atraso dasyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdatas de semeadura

exerceu efeito depressivo e significativo sobre a absorção (N-total - 86,4

e 19,]; P = 8,3 e 1.6: K = 77,0 e ]7,5; Ca - 52,1 e 6,8 e Mg = 10,3 e 1,7)

e a exportação (N-total = 89,6 e 27,3: P = 9, I e 2,5: K = 30, I e 8,8; Ca =

7,0 e 2, I e Mg = 9,7 e 2,8) de nutrientes, expressos em kg/ha, para a

prrrnerra e última data, respectivamente, nos dois genótipos que

mantiveram constante o teor de óleo (40%). Conclu iram que os dois

genótipos se comportaram de forma semelhante e que as semeaduras

realizadas até o final de fevereiro foram as melhores e, nas efetuadas

posteriormente, a absorção total em kg/ha dos diversos nutrientes foi

afetada negativamente, pelo fato da produção de aquênios ter sido obtida

em níveis indesejáveis.

CASTILHOS & ANGHINONI (1988), para estudar o efeito do

suprimento de fósforo a diferentes frações do sistema radicular do milho

(Zea mays L.) sobre a absorção de P, crescimento radicular e

desenvolvimento da planta, subdividiram as suas raízes de forma que

12,5; 25 ou 100% das raízes estivessem em contato com a solução
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nutritiva contendo P e o restante, na mesma suluçâo , porém sem o fósforo.

Os autores verificaram que o suprimento de P somente em parte do

sistema radicular nào afetou o crescimento do milho em solução nutritiva.

AL VES et al. (1989), estudando a concentração de nutrientes na

planta e nos frutos de mangabe ira (lIancornia speciosa Gomes), por

ocasião da colheita, concluiram que os teores de macronutrientes contidos

nas diferentes partes da planta (raizes. caule, folhas, e frutos) de mangaba

são baixos quando comparados com os encontrados em outras espécies

frutíferas: dentre os micronutrientes o Fe foi encontrado em maior

concentração, principalmente nas raízes (146 ppm) e polpa (182 ppm) dos

frutos. A extração de nutrientes pelos frutos da mangaba, por ocasião da

colheita, obedeceu à seguinte ordem decrescente: K >yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:> S > P > Ca =

Mg> Fe > Zn > Mn > Cu.

ROSOLEM et al. (1092), realizando pesquisas com sOJa

(Glycine max (L.) Merrill) estudaram a resposta desta planta ao magnésio

do solo, tentando relacioná-Ia a disponibilidade de K e Ca. Os cultivares

Cristalina e IAC-8 foram cultivados em dois latossolos de textura média,

com capacidade de troca catiônica originais de 5,4 e 6,5 meq/l 00em3. Os

solos receberam tratamentos que condicionaram diversos níveis de Mg

trocável, em situações de presença e de ausência de adubação potássica e

calagem. Foram tomadas amostras dos solos antes da instalação dos

ensaios e de folhas na época do f1orescimento, procurando eorrelaeioná-

10s aos resultados de produção de grãos obtidos. Os resultados

evidenciaram que a absorção de Mg pela soja e mais uma função do K

disponível que propriamente do Mg trocável no solo. Embora os

coeficientes de correlação tenham sido baixos, as maiores produtividades

(até 20% menores que a máxima) foram obtidas quando a relação K/Mg na

folha esteve entre 3,5 e 6,5 para Cristalina e 4,5 e 7,5 para JAC-8, e a

relação Mg/K no solo era menor que 20. Relações (Ca + Mg)/K no solo
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menores que 40 foram necessárias, mas não suficientes para que fossem

obtidas as maiores produções.

Estudando o gergelim (Sesamum indicum L.) cv. Aceitera em

solução nutrit iva. 13ASCON ES & RITAS (19(J!). descreveram o quadro

sintomatológico das carências de N, P, K, Ca e Mg. Os mesmos autores,

estudando a extração de nutrientes do mesmo cultivar, expressa por uma

crescente produção de matéria seca. verificaram que o acúmulo de

nutrientes foi mais elevado nas cápsulas, seguido dos caules, folhas e

raizes. No final do ciclo foi alcançada uma produção de J O t/ha de

matéria seca, contendo 120 kg de nitrogênio; 32 kg de fósforo e 137 kg de

potássio. Analisando folhas do mesmo cultivar MAZZANI () 965),

encontrou valores elevados em nitrogênio no estádio de frutificação,

quando em comparação com outras oleaginosas, concordando com os

resultados apresentados por BASCON ES & RITAS (1961). Estes autores

encontraram co nccntrução de 5,5% de N lias rolhas intcrmcdiár ias c no

início da frutificação do mesmo cultivar, com uma produtividade de 850

kg de sementes por hectare.

NEPTUNE et aI. (1962), utilizando o cultivar de gergelim

Venezuela em soluções nutritivas mostraram que a absorção de nutrientes

obedeceu à seguinte ordem crescente: P < Mg < S < K < Ca < N.

SANTOS (1982), estudando a concentração e acumulo de

nutrientes pela cultura do gcrgelim (Scsamum indicum L.), cultivar

Venezuela, constatou que a concentração de nutrientes foi sempre maior

nas folhas do que nos caules, com "exceção apenas do potássio. Na folha,

o nitrogênio foi o elemento absorvido em maior quantidade, seguido em

ordem decrescente pelo K, Ca, P, Mg c S; no caule, o potássio, foi o

elemento absorvido em maior quantidade, seguido em ordem decrescente

pelo N, Ca, Mg, P e S e, no fruto, o potássio também foi o elemento

absorvido em maior quantidade seguido pelo N, Ca, P, Mg e S. A
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acumulação de nutrientes pela planta inteira foi crescente com a idade até

os 112 dias, exceção para o P, K e B nas folhas e Ca, B e Fe, nos caules.

DANTAS et aI. (1992), estudando a tolerância à salinidade e

aspectos nutricionais de cultivares e linhagens de gergelim, submetidas a

seis níveis de salinidade (CE=0,4; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 6,0 mmhos/cm a 25

°C), constataram que: com o aumento da salinidade no solo todos os

cultivares e linhagens tiveram decréscimo nos parâmetros de crescimento

determinados (altura de plantas, diâmetro do caule, peso de matéria seca

da parte aérea, número de folhas e área foliar); os teores de N e P, de Na

e Cl e de B e K nas folhas dos cultivares e linhagens ensaiadas

decresceram, cresceram e mantiveram-se estáveis, respectivamente, em

função dos níveis crescentes de salinidade induzidos ao solo;

considerando-se a produção de matéria seca da parte aérea do tratamento

referente a condutividade elétrica encontrada no solo (0,4 mmhos/cm a 25

°C) como sendo igual a 100; todos os cultivares e linhagens ensaiadas

foram tolerantes aos níveis de salinidade de 2,0 e 3,0 mmhos/cm a 25°C;

e apresentaram moderada tolerância aos outros níveis (4,0; 5,0 e 6,0

mmhos/cm a 25°C).
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A pesquisa foi conduz ida na arca cxpcru.icntal do Laboratório

de Análises de Sementes do Centro de Ciências Agrárias, Carnpus do Piei,

Universidade Federal do Ceará (UFC), na cidade de Fortaleza, latitude de

3°44'S e longitude 30033'W, no período de outuhro de 1993 a fevereiro de

1994.

o clima é do tipo Aw (quente sub-úmido), segundo classificação

de Kõppcn, com duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca.

Os dados de precipitação pluvial e temperatura que ocorreram no período

da realização do experimento estão nayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATABELA J. A área do experimento

constou de duas manchas de solo, cujas análises encontram-se na

TABELA 2. Para isolar o efeito da variabilidade na fertilidade dos solos o

delineamento utilizado na pesquisa foi em blocos completos casualizadcs.

Os tratamentos foram constituídos por sete épocas de

amostragem eom quatro repetições, totalizando vinte e oito parcelas. Cada

parcela constituiu-se de três linhas de semeadura com 1,20 m de

comprimento, espaçadas entre si de O,XO 1ll. A área total da parcela foi de

2,88 m2.

As sementes de gergelim cultivar Jori utilizadas, foram oriundas

do programa de pesquisa com. Culturas Oleaginosas do Centro de Ciências

AgráriasSRQPONMLKJIHGFEDCBAC C A /U F C , safra dezembro de 1992. A semeadura foi realizada

no dia 28 de outubro de i993, em covas de

0,025 m de profundidade, no espaçamento de 0,80 m x 0,20 m,

colocando-se cinco sementes por cova. A emergência das plântulas

12
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TABELA 1 - Medidas pluviométricas e termométricas obtidas no período

de realização do ensaio. Fortaleza-CE, 1993/1994.

Meses Temperatua Média Precipitação Total

Outubro

Novembro

Dezemhro

Janeiro

FevereiroSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C C )

30,0

30,2

29,8

28,8

27,4

(mm)

7,6

7,7

24,7

119,3

2 I 8,8

Fonte: Posto Agrometeorológico do Departamento de Engenharia Agrícola

- CCA/LJFC, Fortaleza/Ceará,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 993/1994.

TABELA 2 - Características químicas do solo utilizado no experimento,

avaliadas em duas amostras coletadas a profundidade de 0-

20 cm. Fortaleza-Ceará, 199]/1 ()94.

Amostra A13+ Ca2+ Mo2+ H+AI3+ K+ T P C N M.D. pHw
c. moI (±) kg solo Jlg/cm3 %

0,0 4,1 0,8 0,3 0,3 5,7 123 0,57 0,03 0,98 7,6

2 0.0 3.0 0,9 1,0 0,24 5.4 17 0,43 0,03 0,74 6,8

Fonte: Laboratório de Ciências do SoJo, CCA/U FC, 1993.
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ocorreu aos cinco dias da semeadura. O desbaste foi realizado deixando-

se uma planta por cova. Foram realizadas capinas manuais para

eliminação de ervas daninhas. O solo foi mantido úmido através de regas

periódicas. A amostragem das plantas ocorreu em intervalos regulares de

doze dias, iniciando-se aos vinte e seis dias da emergência das plântulas,

até 98 dias, totalizando sete estádios de desenvolvimento da planta. Na

TABELA 3, estão expostas as observações em ordem cronológica

referentes aos períodos de amostragem durante o ciclo de

desenvolvimento do cultivar de gergelim. A amostra para estudo foi

constituída por seis plantas, separadas em folhas, caules e frutos; o

material foi pesado e colocado a secar em estufa de circulação forçada de

ar (650
- 70 °C), consoante às recomendações de MALA VOLTA et aI.

(1989). Após a secagem o material foi moído.

As análises químicas para os macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e

S), foram determinadas conforme os métodos descritos por MALA VOLTA

etal. (1989); o nitrogênio foi determinado pelo método do semi-micro-

Kjeldahl; o fósforo e o enxofre foram determinados no extrato nitrico-

perclórico por fotocolorimetria; o potássio, cálcio e magnésio, no mesmo

extrato sendo o primeiro determinado por fotometria de emissão de chama

e os outros por espectrofotometria de absorção atômica.

Os dados foram submetidos a análise de variância para as

quantidades de matéria seca e concentração dos nutrientes nos órgãos

amostrados (folhas, caule e frutos), conforme as épocas de

desenvolvimento das plantas. O desdobramento da análise de variância foi

feito através das análises de regressão linear, quadrática e cúbica das

diferentes épocas dentro de cada órgão da planta. A escolha das
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TABELA 03 - Observações cronológicas do ciclo de desenvolvimento do

gergelim. Fortaleza-Ceará, 1993/1994.

Idade da Ordem Estádio

Data Planta da de Observações
(dias) Amostragcm Dcscn vo Ivi m c n to

28/10/93 Semeadura

02/1 1/93 05 Emergência das

plântulas

25/11/93 23 Desbaste

28/11/93 26 Ia Filotaxia (folhas) Definida (folhas

opostas ao longo do

caule

10/12/93 38 2a Florescimcnto Flores de cor

violácea

22/12/93 50 3a Florescimento Presença de cápsulas

Frutificação desenvolvidas.

03/0 1/94 62 4a Florescirnento Presença de cápsulas

Frutificação desenvolvidas.

15/01/94 74 5a Fru ti fi cação Presença de cápsulas

desenvol vi das.

27/01/94 86 6a Queda de foi has Presença de cápsu Ias

amarelecidas.

08/02/94 98 7a Maturação Presença de plantas

verdes e amarelas



16zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

regressões, baseou-se na significância da regressão de maior grau. Para

estimar os pontos em que, teoricamente, a cultura apresentou quantidades

e teores mínimo e máximo de matéria seca e nutrientes, respectivamente,

foram obtidas as raízes da equação diferencial de Iª ordem. Estes valores,

substituídos na equação principal, deram os valores mínimo e máximo

calculado de matéria seca e nutrientes. O ponto de inflcx ão, isto é, a

idade em Que, teoricamente. indica a época de maior exigência da cultura,

foi obtido pela resolução da diferencial de 2ª ordem. Os parâmetros das

equações de regressão permitiram a representação gráfica das curvas de

crescimento dos órgãos e concentração dos nutrientes, onde a variável ~

expressa as idades, em dias, e y as quantidades de matéria seca em grama

por seis plantas e os teores do macronutrientes, em percentagem.



4 - RESULTADOS E DISCI)SSÃO

4.1 - Acúmulo de Matéria Seca

Os dados sobre o crescimento das plantas, expressos pelo

acúmulo de matéria seca nos órgãos do gergelim, em função das épocas de

amostragern. encontram-se na TABELA 4.

A análise de variância (TABELA 5) do acúmulo de matéria seca

nas folhas, caule e frutos, em função da idade da planta, mostrou efeito

significativo ao nível de 1yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% de probalidade da época dentro das partes da

planta, o que permitiu o desdobramento através das análises de regressão

linear, quadrática e cúbica das diferentes épocas dentro de cada órgão da

planta. A escolha das regressões, baseou-se lia siguificância da regressão

de maior grau. Assim, o acúmulo de matéria seca nas folhas e caules

comportou-se segundo uma regressão cúbica e, nos frutos, de acordo com

uma regressão do 10 grau.

A partir da equação de 3º- grau obtida para expressar o acúmulo

de matéria seca nas folhas e caules, calculou-se os pontos de mínimo,

inflexão e máximo da curva. Esses dados são apresentados na TABELA 6,

juntamente com os coeficientes de determ inação (r2), encontrados para

cada equação de regressão.

Como se observa na FIGURA I, o aumento da matéria seca nas (

folhas c caules foi lento até aos 50 dias, acentuando-se, a partir daí. Os

mtos de máxima das curvas ocorreram aos 7~ e ~7 dias

17
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TABELAyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 - Acúmulo de matéria seca (M.S.) e concentração de

nutrientes pela cultura do gergelim em função da idade

das plantasSRQPONMLKJIHGFEDCBA(m é d ia de quatro repetições). Fortaleza -

Ceará, 1993/1994.

Idade das Partes M.S. P K Ca Mg S
plantas da Planta

(dias) (g/óplantas)HGFEDCBA (%)

26 Folha 2,72a 2,97a O,IOa 1,91b 2, II 1,07a 3,19a
Caule 0,40a 1,11b 0,09a 4,80a 0,95b O,71b 0,70b

38 Folha 17,26a 2,78a 0,12a 1,70b 2,01a 1,07a O,SSa
Caule 6,83a 0,74b 0,09b 3,95a O,97b 0,70b 0,35a

50 Folha 32,35a 2,12a 0,07a 1,73a 2,05a 0,94a 0,53a
Caule 34,57a 0,60c 0,05b 1,84a 0,84b 0,55b 0,29a
Fruto 4,75a 1,45b 0,06ab 1,59a 0,68b 0,31c 0,17a

62 Folha 43,02a 2,17a 0,09a 1,19b 2,21 a O,95a 0,58a
Caule 44,07a 0,44e 0,06b 1,72a 0,81b 0,60b 0,27a
Fruto 15,82a 1,459b 0,06b 1,20b 0,69b 0,36c 0,18a

74 Folha 66,55a 1,83a 0,07ab 1,01a 2,24a 0,91a 0,58a
Caule 89,57a 0,37b 0,05b 1,28a 0,70b 0,60b 0,26a
Fruto 63,75a 1,84a 0,08a 1,10a 0,87b 0,43c O,23a

86 Folha 70,60a 1,65b 0,06b 0,70b 2,55a 0,92a 0,61a
Caule 91,17a 0,30e O,03e 1,22a 0,59c 0,63b 0,17a
Fruto 65,55a 2,43a O,IOa I,Olab I,07b O,4Sc 0,2Sa

98 Folha 25,02b 1,65a O,050b 0,71 a 2,48a 0,83a O,72a
Caule 80,07a O,28b 0,02b 1,07a 0,57c 0,63b O,13a
Fruto 105,52a 2,04a 0,09a 1,0Ja 1,IJb 0,49c O,JOa

O13S: Médias, com letras iguais nas colunas, não diferem estatísticamente

ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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TABELA 5 - Análise de variância do acúmulo de matéria seca nos órgãos

do gergelim. Fortaleza - Ceará, 1993/1994.

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL.HGFEDCBA QM F

Total (75)

Bloco 03 1965,(>26 5,65**

Parte da planta 02 1599,6-11 4,60*

Época(Parte da planta) (16) 44815,100 13,84**

Época(Folha) (06) 25 11,718 7,22**

Efeito LinearyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(}I 6 I67,059 17,73**

Efeito Quadrático 01 5187,522 14,91**

Efeito Cúbico 01 2837,288 8, 16* *

Época(Cau te) (06) 584(1,181 J 6,80* *

Efeito Linear 01 30611,577 87,99**

Efeito Quadrático 01 1020,269 2,93ns

Efeito Cúbico 01 2381.237 6,84*

Época(Fruto) (04) 6723,552 19,33**

Efeito Linear 01 25255,650 72,60**

Efeito Quadrático 01 38,944 O,llns

Efeito Cúbico 01 0,702 O,OOns

Erro 54 347,892

C. V. = 41,22%

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade

** Significativo ao nível de 10/0de probabilidade

ns Não significativo
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TABELA 6 - Modelos das equações de regressão, coeficientes de

determinação (r2), pontos de mínimo, inllexão e máximo

(dias) do acúmulo de matéria seca (g/6 plantas), nos

órgãos do gergelim em função da idade das plantas.

Fortaleza - Ceará. 1993/19l)4.

Parte da Equações 1'2 Mínimo Inf1exão Máximo

Planta E* Q** F* Q** F:* Q**

Folha Yf= a -bX +cx2 - dX3 0,78 29 5,18 53 35,94 78 67,89

Caule Yc= a -bX +cx2 - dX3 0,75 29 0.43 58 46,94 87 92,41

Fruto Yt= -a + bX 0,66

*E - Época (dias)

**Q - Quantidade (g/6 plantas)
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Figura 01 - Acúmulo de matéria seca nos orgaos do gergelim, em tuncõo

da idade das plantas. Fortaleza - Ceará, 1993 / 1994.
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para folhas e caules. respectivamente, significando que, nessa época, o

acúmulo de matéria seca nesses órgãos foi máximo. O decréscimo no

acúmulo de matéria seca nas folhas, observado aos 86 dias, pode ser

atribuído à queda destas nesse período e, ainda, à translocação dos

carboidratos e outros compostos fotossintetizados nas folhas para os

frutos, como decorrência da predominância da fase reproduti a em

detrimento da fase vegetativa. esta época, praticamente cessa o nu o

foliar, sendo todas as reservas mobilizadas para o crescimento dos fruto.

A produção de matéria seca nos frutos teve um aumento contínuo até a

última amostragem, justificando o comportamento expresso por uma

função linear e crescente.

GALLOyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& MIY ASAKA (1961). trabalhando com o feijoeiro

-verificaram um acréscimo no acúmulo de matéria seca com a idade da

plantas até o início da queda das folhas, o que concorda com o resultado

obtido no nresente trabalho.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 .2 - M a c r o n u tr ie n t e s

As análises químicas da matéria seca das diversas amostras.

permitiram ohter as concentrações dos macronutrientes nas folhas, caule

e frutos, em função do estádio de desenvol vimento da cultura, e estão

apresentados na TABELA 4.

4 .2 .1 - i t r o g ê n io

Segundo os resultados da análise de variância (TABELA 7), o

efeito época dentro de parte da planta foi significativo para concentração

do nitrogênio. Em vista disso, foram ajustadas equações de regressão do
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lQ grau para folhas e caules e, do 3 Q grau, para os frutos, conforme os

dados da TABELA 8.

A FIGURA 2 mostra a evolução dos teores de nitrogênio nos

órgãos da planta, em função do estádio de desenvolvimento. Observa-se

que, durante o ciclo da cultura, há um decréscimo nos teores de nitrogênio

pelas partes vegetativas (folhas e caules), o que evidencia, inicialmente, o

efeito de diluição causado pelo crescimento mais rapido a partir dos 35

dias e adicionado ao efeito de redistribuição do nutriente para os frutos a

partir dos 50 dias. Para este órgão, o ponto máximo da curva ocorreu aos

89 dias da emergência, significando que nessa época, a concentração de

nitrogênio foi máxima.

Por ser um elemento de grande mobilidade, as maiores

concentrações de N verificados nesta pesquisa encontram-se nas partes

superiores das plantas, principalmente flores e frutos, sendo isto

comprovado em outras culturas, tais como: citros (MALA VOLTA et a!.,

1974) e goiabeira (FER ANDES et aI., 1989) entre outras.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 .2 .2 - F ó s fo r o

A análise de variância (TABELA 9) mostra a significância ao

nível de 1yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% de probabilidade para o efeito época dentro de parte da



24

TABELA 7 - Análise de variância do teor (%) de nitrogênio nos órgãos do

gergelim. Fortaleza - Ceará, 1993/1994.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAUSAS DE VARIAÇÃO GI,.HGFEDCBA ()M F

Total (75)

Bloco 03 0,398 4,14*

Parte da planta 02 20,012 207,91**

Época(Parte da planta) (16 ) 0,722 7,50**

Época(Folha) (06) I , I I I J 1,55**

Efeito Linear 01 6,049 62,84**

Efeito Quadrático 01 0,306 3,18ns

Efeito Cúbico 01 0,006 0,06ns

Época(Caule) (06) 0,356 3,70*

Efeito Linear 01 1,860 19,33**

Efeito Quadrático 01 0,247 2,57ns

Efeito Cúbico 01 0,018 0,19ns

Época(Fruto) (04) 0,687 7,14**

Efeito Linear 01 J .859 19,12**

Efeito Quadrático O] 0,096 1,00ns

Efeito Cúbico 01 0,734 7.62**

Erro 54 0,096

C. V. = 20,88%

* Significati vo ao nível de 50/0 de probabi Iidade

** Significativo ao nível de 1% de probabi lidade

ns Não sign i fi ca t ivo



25zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 8 - Modelos das equações de regressão, coeficientes de

determinação (r2), pontos de mínimo, inflex ão e máximo

(dias) do teor(%) de nitrogênio, nos órgãos do gergelim em

função da idade das plantas. Fortaleza - Ceará, 1993/1994.

Parte da Equações 1'2 Mínimo lnflexão Máximo

Planta E* T** E* T** E* T**

Folha Yf= a -b X 0,59

Caule Yc= a -hX 0,73

Fruto Yt= a - bX + cx2 - dX3 0,51 56 1,32 72 1,83 89 2,41

* E - Época (dias)

**T - Teor (%)



FiguraHGFEDCBA02 - Teor de nitrogênio noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorçõos do gergelim, em função da idade

das plantas. Fortaleza - Ceará, 1993 / 1994 .

3

2,7

2,4

~
2,1

o

o 1,8
c:

~QI

1,501
o•...-z 1,2
••-o
•... 0,9
o
~

0,6

0,3

O
20

'"SRQPONMLKJIHGFEDCBA
Y fo lh o = 3,3655 - 0 ,0 1 9 4 X

'"
Y e G u /. = 1,2/58 - 0,0107 X

Y fru to = 23,1243 - 0 ,9 8 0 5 X + 0 .0 /4 2 X 2 - 0 ,0 0 0 0 6 X
3

32 44 6856 80 92

Dias Após a Emergência

26

104



27

TABELA 9 - Análise de variância do teor (%) de fósforo nos órgãos do

gergelim. Fortaleza - Ceará, 1993/1994.

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL.HGFEDCBA QMyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

TOlal (75)

Bloco 03 0,0013 5AI **

Parte da planta 02 0,0049 20,71**

Época(Parte da planta) ( 16) 0,0021 8,79* *

Época(FoJha) (06) 0,0023 9,53**

Efeito Linear 01 0,0102 42,86**

Efeito Quadrático 01 0,0002 0,74ns

Efeito Cúbico 01 0,0001 0,37ns

Época( Ca ule) (06) 0,0026 10,77**

Efeito Linear 01 0,0131 55,12**

Efeito Quadrático 01 0,0001 0,51 ns

Efeito Cúbico 01 0,00003 0,16ns

Época(Fruto) (04) 0,0011 4,72**

Efeito Linear 01 0,0035 14,82**

Efeito Quadrático 01 0,00005 0,21 ns

Efeito Cúbico 01 0,0009 3,81 n

Erro 54 0,fW024

C. V. = 22,38%

* Significativo ao nível de 50/0 de probabil idade

,..,..Significativo ao nível de 1% de probabi Iidade

ns Não s ign ificar ivo
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planta, o que permitiu o desdobramento através das análises de regressão

das diferentes épocas dentro de cada parte da planta. As equações de

regressão encontram-se descritas na TABELA 10 e seguem o modelo

linear (equação de regressão do ]º grau).

A FIGU RA 3 revela uma tendência linear decrescente para o

teor de fósforo nas folhas e caule e, tendência linear crescente, para os

frutos. Observa-se que a parte frutífera apresenta maiores concentrações

de fósforo após os 74 dias da emergência quando comparado com a parte

vegetativa, fornecendo indicações substanciais da importância desse

elemento para a formação das sementes, pois, nestas ocorrem maiores

concentrações de substâncias fosforadas, de grande relevância nos

processos de germinação. Resultados semelhantes foram encontrados por

REDDYyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& MURTHY (1985); RODRIGUES FILHO et aI. (1986),

trabalhando com a cultura do amendoim. O fósforo apresentou

comportamento semelhante ao N, ou seja, houve o efeito de diluição até

os 55-60 dias (época em que a curva do acumulo de matéria seca sofre

inflexão) e translocação para os frutos no período seguinte.

BOLLARD & BUTTLER (1966), JORGE (1983), entre outros

pesquisadores, têm mencionado a facilidade do fósforo se translocar nas

plantas. Pelos valores da TABELA 4, observa-se teores crescentes do

nutriente nos frutos com o decorrer do desenvolvimento da planta,

indicando a mobilidade do fósforo.
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TABELA 10 - Modelos das equações de regressão, coeficientes de

dct crm inação (1'2) do teor (%1) de Ió s foro, nos ór gãns do

gcrgc lim em função da idade das plantas. Fortaleza -

Ceará. 1993/1994.

Parte da Planta Equações

Folha Yf= a -b X 0,52

0,54

0,55

Caule Yc=a-bX

Fruto Yt= a + bX
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das plantas. Fortaleza - Ceará, 1993 / 1994
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4 .2 .3 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPotássio

o valor de 'T" expressa a significância ao nível de J % de

probabilidade para o efeito da época dentro de parte da planta,

proporcionando o desdobramento através da análise de regressão

correspondente às diferentes épocas dentro de cada parte da planta, corno

mostra a TABELA 11. Aos dados de concentração do K foram ajustadas

equações de regressão até a segunda ordem, conforme a TABELA 12.

As variações nas concentrações do potássio nas folhas e frutos,

em função do estádio de desenvolvimento da planta, comportam-se

segundo regressões do Iº- grau. De modo semelhante ao nitrogênio e

fósforo (FIGURA 4), houve translocação de potássio da parte vegetativa

para a formação dos frutos, uma vez que, este apresenta grande

mobilidade dentro das plantas, o que concorda com os resultados obtidos

por NASCI M ENTO et al. (1989) na cultura do abacateiro.

No caule, o potássio teve um comportamento curvilíneo

(equação de regressão do 2º- grau), onde o ponto de mínimo ocorreu aos

85 dias da emergência com um teor de 1,04% do nutriente. Examinando-

se os dados da TABELA 4, observa-se que a concentração de potássio foi

mais elevada no caule, enquanto, para as folhas e frutos os teores foram

decrescentes. Isto se verifica, provavelmente, devido a este elemento

encontrar-se em abundância no floema, auxiliando no transporte de Íons e

carboidratos da raiz para as folhas, através dos vasos condutores.
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TABELA II - Análise de variância do teor (%) de potássio nos órgãos do

gergelim. Fortaleza - Ceará, 1993/1994.

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL.HGFEDCBA QM F

Total (75)

Bloco 03 1,125 17,57**

Parte da planta 02 9,440 147,52**

Época(Parte da planta) (16 ) 3,742 58,47**

Época(Folha) (06) 1,0 16 15,87**

Efeito Linear 01 5,730yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA89,54>1''1"

Efeito Quadrático 01 0,0005 O,Olns

Efeito Cúbico 01 0,185 2,90ns

Época(Caule) (06) 8,8] ] 137,67**

Efeito Linear O] 42,2] 4 659,64**

Efeito Quadrát ico 01 oUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'A r 128,07* *0,17U

Efeito Cúbico 01 0,130 2,04n5

Época(Fruto) (04) 0,228 3,56*

Efeito Linear 01 0.689 10.76**

Efeito Quadrático 01 0,202 3,15ns

Efeito CúbicoSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n l rs rv i » (I , . ,n _ ~
VI v,v IJ V,LVlI;,

Erro 54 0,064

C. V.= 15,63%

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade

ns Não significativo
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TABELA 12 - Modelos das equações de regressão, coeficientes de

determinação (r2), ponto de mínimo (dias) do teoryxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(%)

de potássio, nos órgãos do gcrgclim em função da idade

das plantas. Fortaleza - Ceará, 1993/1994.

Parte da Planta Equações r2 Mínimo

E* T**

Folha Yf= a -b X 0,69

Caule Yc= a -b X + cx2 0,88 85 1,04

Fruto Yt= a - bX 0,60

*E - Época (dias)

** T - Teor (%)UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" " 'V E R 8 'D A D E F E D E R A L D O C E A R A tO
IB L lO T E C A D I ! CI~NCIAS E I E C N O L O G IA 'K . . ?? J.i O 5 ~ J
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Segundo MALA VOLTA (1976), a cana-de-açúcar deficiente em

potássio transporta menos carboidratos para o colmo; por sua vez, a

mandioca acumula menos amido nas raizes, tanto pela síntese reduzida

como pelos carboidratos, matéria prima, ficarem nas folhas em vez de

descerem para o sistema radicular.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 .2 .4 - C á lc io

A análise de variância (TABELA 13) para o efeito época dentro

de parte da planta foi significativo ao nível de 1% de probabilidade,

revelando uma dependência entre época e parte da planta na concentração

de cálcio. A análise de regressão, indica qua as equações que descrevem o

teor de cálcio nas folhas, caule e frutos correspondem a regressões do IQ

grau e descritas na TABELA 14.

Observa-se, na FIGURA 5, que os marorcs teores de cálcio se

verificam nas folhas, seguida pelo caule até aos 62 dias após a emergência

(final do florescimento), ocorrendo a parti r daí urna Superioridade dos

frutos no teor deste nutriente em relação ao caule. A translocação do

cálcio é baixa porque este elemento não apresenta mobilidade dentro da

planta. Os menores teores de cálcio nos frutos significam melhor absorção

dos outros nutrientes, especialmente potássio o qual é importante na

produção de açúcares.

Segundo JORGE (1983), a distribuição do cálcio nas plantas se

dá com maior intensidade nas folhas e caule, ao contrário do que acontece

com o fósforo que se acumula nos frutos, concordando com os dados

obtidos no presente trabalho.

Rl'I.LyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA00 CEM~~
UNIVERS\OJ\OE.:~~~\AS L 1í:..CNO\..OG\A
5\BL\OlECA DE \..1
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TABELA 13 - Análise de variância do teor (%) de cálcio nos órgãos do

gergelim. Fortaleza - Ceará, 1993/\994.

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL. QM F

Total (75)

Bloco 03 0,177 3,91 *

Parte da planta 02 17,740 391,22**

Época(Parte da planta) (16) 0,147 3,25**

Época(Folha) (06) 0,174 3,83**

Efeito Linear 01 0,806 17,77**

Efeito Quadrático 01 0,078 1,72ns

Efeito Cúbico 01 0,090 I,99ns

Época(Caule) (06) 0,\03 2,27ns

Efeito Linear 01 0,587 12,95**

Efeito Quadrático 01 0,003 0,06ns

Efeito Cúbico 01 0,013 0,28ns

Época(Fruto) (04) 0,173 3,82*

Efeito Linear 01 0,650 14,34**

Efeito QuadráticoHGFEDCBA O] 0,004 0,08ns

Efeito Cúbico 0\ 0,040 0,86ns

Erro 54 0,045

C'. Y.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:=: 15,86%

• Significativo ao nível de 5% de probabilidade

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade

ns Não significativo
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TABELA 14 - Modelos das equações de regressão, coeficientes de

determinação (r2) do teor (0/0) de cálcio, nos órgãos do

gergelim em função da idade das plantas. Fortaleza -

Ceará, ] 993/1994.

Parte da Planta Equações

Folha Yf= ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ bX 0,26

0,51

0,60

Caule Yc= a -bX

Fruto Yt= a + bX



38

2,7

2,4

2,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

--eSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ,8o

,2
~

1 ,5HGFEDCBA'oo
t)

1 ,2"O

'-o
t)

0,9~

0,6

0,3

O
14

C a u le

26 38 50 62 74

Dias Ap6s a Emergência

86 98

Figura 05 - Teor de cálcio nos orgãos do gergelim, em funçõo da idade

das plantas, Forta leza - Ceará 1 1993 / 1994,



39UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 .2 .5 - M a g n é s io

Os resultados da análise de variância (TABELA 15) mostram a

significância ao nível de IyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% de probabilidade para o efeito época dentro

de parte da planta. A diferença de comportamento entre os órgãos da

planta é evidenciada pela análise de regressão, cujas equações encontram-

se na TABELA 16. Verifica-se que as concentrações de Mg nas folhas e

frutos, em função dos estádios de desenvolvimento da planta, seguem

equações de regressão do 1SRQPONMLKJIHGFEDCBAQ grau, enquanto que, no caule, apresenta

comportamento curvilíneo (equação de regressão do 2 Q grau), onde o

ponto mínimo ocorre aos 68 dias da emergência com teor de 0,59% de

Mg.

Referências encontradas na literatura relatam a fáci I mobil idade

de magnésio dentro da planta (EPSTEIN, 1972~ MENGEL & KIRKBY,

1982; JORGE, 1983). Nesta pesquisa, o nutriente mostrou moderada

translocação (FIGURA 6), haja vista, o teor mais elevado nas folhas em

relação a caule e frutos. Trabalhando com mangabeira, AL VES et al.

(1989) observaram efeitos semelhantes.

As maiores concentrações de magnésio encontradas nas folhas

do gergelim, pode ser uma evidência do papel antagônico do potássio na

absorção do magnésio, uma vez que o potássio apresentou teores mais

baixos nas folhas quando comparados aos de magnésio.

As plantas, de maneira geral, necessitam de quantidades de

magnésio inferiores às de cálcio ou potássio (MENGEL & KIRKBY,

1982; JORGE, 1983). Comparando-se os teores de magnésio encontrados

nas folhas e frutos do gergelim cv. Jori, com os teores de

N, K e Ca nos mesmos órgãos do cultivar, verifica-se que as
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TABELA 15 - Análise de variância do teor (%) de magnésio nos órgãos

do gergelim. Fortaleza - Ceará, 1993/1994.

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL.HGFEDCBA QMyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF

Total (75)

Bloco 03 0,007 1,08ns

Parte da planta 02 1,849 289 96**,

Época(Parte da planta) (16) 0,022 3,39**

Época(Folha) (06) 0,031 4,79**

Efeito Linear 01 0,159 24,93**

Efeito Quadrático 01 0,00 I 0,16ns

Efeito Cúbico 01 0,003 0,41 ns

Época(Caule) (06) 0,013 2,06ns

Efeito Linear 01 0,014 2,22ns

Efeito Quadrático 01 0,037 5,78*

Efeito Cúbico 01 0,003 0.41 ns

Época(Fruto) (04) 0,021 3,28*

Efeito Linear 01 0,081 12,70**

Efeito Quadrático 01 0,001 0,19ns

Efeito Cúbico 01 0,000 O,OOns

Erro 54 0,006

C. V. = 11,54%

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade

* * Signi ficat ivo ao nível de 1% de probabi Iidade

ns Não significativo
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TABELA ] 6 - Modelos das equações de regressão, coeficientes de

determinação (r2), ponto de mínimo (dias) do teor(%)

de magnésio, nos órgãos do gergelim em função da

idade das plantas. Fortaleza - Ceará, 1993/1994.

Parte da Planta Equações r2 Mínimo

E* '1"**

Folha Yf- a -bX 0,49

Caule Yc= a -bXcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ cx2 0,18 68 0,59

Fruto Yt= a + bX 0,86

*E - Época (dias)

**T - Teor (%)
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exigências deste cultivar em magnésio são bem menores que dos

nutrientes citados neste parágrafo, concordando com SANTOS (1982), em

pesquisa com o gergelim cv. Venezuela.

4.2.6 - Enxofre

A análise de variância (TABELA 17), mostra a significânc ia ao

nível de 1% de probabilidade, somente para o efeito época dentro de parte

da planta, em relação às folhas, uma vez que, para caule e frutos não

houve efeito significativo. A equação de regressão, encontra-se na

TABELA 18, e revela que a extração de enxofre peJas folhas teve

comportamento segundo equação de regressão do 3º- grau.

Os valores estimados pela equação de regressão indicam que o

teor de enxofre nas folhas foi mínimo aos 55 dias da emergência com

0,24%, inflexionando-se aos 71 dias com teor de 0,57% e o ponto de

máximo ocorreu aos 87 dias da emergência com 0,93% de enxofre. Na

FIGURA 7 observa-se que, a curva representativa do teor de enxofre nas

folhas, apresenta-se de maneira desordenada, com ocorrência de teores

elevados do nutriente no início do ciclo da cultura, o que pode ter sido

consequência de contaminação do extrato.

Observando-se os dados da concentração de enxofre na

TABELA 4, verifica-se que o teor do nutriente é mais elevado nas folhas

quando comparado com aqueles encontrados nos caules e frutos. os

frutos, houve uma tendência crescente até aos 98 dias da emergência, mas

não foi significativa.
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TABELA 17 - Análise de variância do teor (%) de enxofre nos órgãos do

gergelirn. Fortaleza - Ceará, 1993/1994.

CAUSAS DE VARIAÇÃO GL. QMcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF

Total (75)

Bloco 03 0,035 O,) 3ns

Parte da planta 02 4,265 15,29* *

Época(Parte da planta) ( (6) l, 5 1I 5,42**

Época(Folha) (06) 3,880 13,90**

Efeito Linear 01 7,524 26,97**

Efeito Quadrático 01 9,244 33,13**

Efeito Cúbico 01 4,458 15,98**

Época(Caule) (06) 0,141 0,51 ns

Efeito Linear 01 0,632 2,26ns

Efeito Quadrático 01 0,100 0,36ns

Efeito Cúbico 01 0,086 0,3) ns

Época(Fruto) (04) 0,012 0,04ns

Efeito Linear 01 0,045 0,16ns

Efeito Quadrático 01 0,0005 O,OOns

Efeito Cúbico 01 0,0000 O,OOns

Erro 54 0,279

C. V. = 99,94%

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade

ns ão significativo
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TABELA 18 - Modelo da equação de regressão, coeficiente de

determinação (r2), pontos de mínimo, inflexão e

máximo (dias) do teor(%) de enxofre, na folha do

gergelim em função da idade das plantas. Fortaleza -

Ceará, 1993/1994.

Equação Mínimo In flexão Máximo

E* T** E* T** E* T**

Yf=a - bXcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ cX2 -dX3 0,58 55 0,24 7 J 0,57 87 0,93

*E - Época (dias)

**T - Teor (%)
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4.3 - Exportação de Nutrientes pela CulturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para av~liar as quantidades médias de nutrientes exportados pela

planta de gergclim, considerou-se a amostragcm até os 98 dias (última

época de coleta de plantas). Para uma população de 62.500 plantas por
_/

hectare. calculou-se a extração aproximada dos nutrientes em kg/hacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(T ABELA 1 9 ). A máxima extração de nutrientes ocorreu entre 7 4 e 8 6

dias após a emergência das plantas. sendo aconselhável proceder a

adubação de cobertura antes deste período.

A extração de nitrogênio, fósforo e potássio pela planta inteira.

rio período estudado, foi respectivamente: 189; 9 e 158 kg/ha. Conforme

"RECOMENDAÇÕES ... " (1993), a eficiência dos adubos nitrogcnados,

fosfatados e potássicos gira em torno de 60%, 20% e 70%,

respectivamente. Desta forma, recomenda-se as respectivas doses de

P205 e K20, em kg/ha: 320: 110 e 280.

Quanto a época de aplicação das doses sugeri das, deve-se levar

em consideração a marcha de absorção de nutrientes pela cultura,

associada às épocas de maior extração dos nutrientes pela planta

(TABELA 19). Sugere-se aplicar a adubação em três dosagens, de 1 1 1 0 d o

que a última aplicação seja feita antes do período de maior demanda (78 a

87 dias) por nutrientes (TABELA 6): sendo assim. a primeira dosagem

deverá ser feita na época da semeadura (I/1N, todo o P205 e 1/1 K20): a

segunda, 25 a 30 dias após a emergência (1/3N e 1/3K20), uma vez que, a

demanda por nutrientes neste período é praticamente 6 vezes superior a

primeira época de amostragem e, finalmente. a terceira parcela do adubo

(1I3N eHGFEDCBA1 / 3 K 2 0 ) deverá ser aplicada 55 a 60 dias da
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TABELA 19 - Quantidade média de nutrientes extraída pela planta de

gergelim até os 98 dias de idade. Fortaleza - Ceará,

1993/l994.

Idade Parte Extração de Nutrientes

das da N P K Ca M f' Sq

Plantas Planta VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

(dias) Folha 5.05 2.6ó 0.17 1,91 3,25 2,OÓ 3.59 U N I.X2 1.92 5.42 11.33

2ó Caule 0,28 0.15 0.02 0,23 1.20 0,7(1 0.24 O,IJ O,IX 0,19 O,IX O,JX

Total 5.33 2J~ I 0.19 2.14 4.45 2.82 3.lD 2.02 2,00 2.11 5.60 11,11

Folha 29,99 15,~D 1,29 14,49 18,34 11,64 21.68 11,41 11,54 12,15 5,93 12,40

38 Caule 3.16 l.ó7 0.38 4.27 ló.86 10.70 4.14 2.18 2.9Y 3.15 1.49 3.11

Total 33.15 17}O 1,67 18.76 35,20 22,34 25,82 13,59 14,53 15,30 7,42 15,51

Folha 42.86 22.62 1,41 15,84 34.98 22.21 41.45 21.XI 19,()O 0.20 10,71 22,3\)

50 Caule 12,96 6.84 1.08 12.13 39,75 25,24 IX,I5 9,55 11,8l{ 12.51 6,27 13,11
Fruto 4,30 2,27 0,18 2,02 4,72 3,00 2,02 l,e)(í 0,92 0.97 0.50 1,04
Total 60,12 31.73 2.67 2l),\)\) 79,45 50,45 61,62 32,42 31.XO 13.óX 17.4X 3ó.54

Folha 58,34 30.79 2.42 27,19 31,99 20,31 59,42 31.27 25.54 26.8Q 15.59 32.59
62 Caule 12,12 6,40 1,65 18,54 47,37 30,OX 22,31 11.74 16,53 17,41 7,44 15.56

Fruto 14,42 7,61 0,59 6,63 11,86 7,53 6,82 3,59 3,56 3,75 1,78 3,72
Total 84.88 44.XO 4.66 52,36 91,22 57.92 XX,55 46,60 45,63 48,05 24.81 51,X7

Folha 76,12 40,17 2,91 32,70 42,01 26,67 93,17 49,03 37,85 39,85 24,12 50,43
74 Caule 20,71 10.93 2.!W 31,46 71,66 45,50 39,19 20,62 33,59 35,37 14,55 30,42

Fruto 73.31 38,69 3,19 35,M 43,83 27,83 34,66 18,24 17,13 18,04 9,16 19,15
Total 170,14 89.79 8,90 100.00 157,50 100,00 167,02 87,89 88,57 93,26 47,83 100,00

Folha 72,81 38,43 2,65 29,78 30,89 19,61 112,52 59,21 40,60 42,75 26,92 56,28
86 Caule 17.11 9.03 1.71 19.21 69,59 44.18 :n.ó6 17.71 35.94 37,84 9,70 20.28

FrutoHGFEDCBAl ) l ) S " :"2.:'4 4.1 () 46.07 41.38 2(1,27 4.1.84 D,07 IX,43 19,41 10.24 21.41

Total 189.47 I( )O . ()O 8,46 1 )." i,0 6 141,86 1 )() ,O 6 19ll,02 1O (), O() l.J4,97 Ioo, ( )O 4ó)~6 lJ7,lJ7

FoUla 25,80 13,62 0,78 8,76 11,10 7,05 38,78 20,41 12,98 13,67 11,26 23,54
98 Caule 14,01 7,39 1,00 11,23 53,55 34,00 28,52 15,01 31,53 33.20 6,50 13,59

Fruto 134.54 71.01 5.93 66.63 67.93 43,13 74.52 39,22 32,31 34.02 19.78 41.35
Total 174,35 92,02 7,71 86,62 132,58 84,18 141,82 74,64 76,82 80,89 37,54 78,48

VA - Valores absolutos (Kg/ha)
VR - Valores relativos (percentagem)
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emergência (ou 30 dias após a segunda parcela do adubo), intervalo em

que a demanda por nutrientes é de 15 a 24 vezes superior a primeira época

de amostragem e, os pontos de inflexão para o acumulo de matéria seca

nos órgãos amostrados estão na faixa de 51 a 58 dias, como pode ser

observado na TABELA 6 e FIGURA I.
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De acordo com os resultados obtidos concluiu-se que:

° máximo acúmulo de matéria seca nas folhas e caule

ocorreu aos 78 e 87 dias da emergência, respectivamente:

- Nos frutos, o acumulo de matéria seca foi linear e crescente,

com o ciclo da cultura;

- De um modo geral. nos órgãos vegctativos os teores de N, P e

K decresceram com a idade das plantas;

- A extração de nutrientes pela cultura, em percentagem, até os

98 dias da em e rg e n c ra obedeceu à seguinte ordem

decrescente:

FOLHA:N(2,86 »Ca(2,49»K( 1,95 »Mg( I ,07»S(0, 93 »P(O, 1O);

CAULE: K (4,89»Ca(0, 99»N(0, 93»Mg(0, 71 »S(O, 13»P(0,08);

FRUTO:N(2,41 »K( 1,44 »Ca( I ,14»Mg(0,49»S(0,29»P(0,09);

Os teores de maeronutrientes foram sempre maiores nas

folhas do que no caule, com exceção do potássio:

- A máx ima ext ração de n ut ri entes ocorreu ent re 74 e 8() d ias

após a emergência das plantas. Desta forma, recomenda-se

as seguintes doses de N , P205 e K20: 320; 110 e 280 kg/ha,

respectivamente, às quais devem ser aplicadas em três

parcelas; sendo a primeira real izada na época da semeadura

(I/3N, todo o P205 e 1/3K20); a segunda (J/3N e J/3K20),

25 a 30 dias após a emergência e, finalmente, a terceiraHGFEDCBA

( l / 3 N e 1 / 3 K 20 ), 55 a 6 0 dias da emergência (ou 30 dias

após a segunda parcela do adubo).

50
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