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O estado nutricional das plantas é o balanço obtido entre a absorção e o 
transporte dos nutrientes do solo e a utilização desses nutrientes nos 
processos metabólicos de crescimento, desenvolvimento e produção. 
Nitrogênio e potássio são os nutrientes extraídos em maior quantidade pela 
videira e também os mais empregados na fertirrigação. O teor desses 
nutrientes nos tecidos e seu acúmulo na planta são influenciados pela 
disponibilidade do nutriente no solo e pela adição de fertilizantes. A análise de 
pecíolos tem se mostrado adequada ao diagnóstico nutricional de íons com alta 
mobilidade no floema, como é o caso de nitrato e potássio. Assim, foram 
avaliados os efeitos de doses crescentes de nitrogênio e potássio sobre a 
concentração de nitrato e de potássio em pecíolos da videira. O experimento foi 
instalado no Campo Experimental de Bebedouro, em Petrolina-PE. A videira 
(Vitis vinifera L.), cultivar Syrah, foi enxertada sobre o porta-enxerto Paulsen 
1103. Os tratamentos foram constituídos de cinco doses de nitrogênio (0, 15, 
30, 60 e 120 kg ha-1) e cinco doses de potássio (0, 15, 30, 60 e 120 kg ha-1), 
aplicados via fertirrigação. Estes tratamentos foram combinados em esquema 
fatorial 52 fracionado totalizando 13 combinações. As fontes de nitrogênio e 
potássio foram ureia, nitrato, sulfato e cloreto de potássio. Nos períodos de 
florescimento e mudança de cor das bagas foram coletadas amostras de 
pecíolos para determinação dos teores de N-NO3 e K. Os dados obtidos foram 
submetidos à análise de variância. As concentrações de N-NO3 e K no pecíolo 
aumentaram com o aumento das doses de N e K2O aplicadas na fase de 
florescimento. Esta informação é importante, considerando que a análise de 
folhas coletadas neste mesmo período não foi capaz de diagnosticar o efeito 
dos tratamentos. 
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