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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

NUTRIÇÃO MINERAL DE ATA VISANDO OBTENÇÃO DE MUDAS DE QUALIDADE1 
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Dentre os principais entraves no cultivo de Ata, a produção de mudas é uma dos grandes 
gargalos para a cultura, podendo-se citar a falta de informações na obtenção de mudas 
de qualidade e principalmente quanto a adubações foliares. Avaliar o efeito de diferentes 
doses do adubo foliar Sanfol® em diferentes intervalos de aplicação no desenvolvimento 
de mudas de Ata. Plântulas com 10 cm de altura foram submetidas a aplicações foliares a 
cada 7 e 14 dias de intervalo e doses do adubo foliar Sanfol®, por um período de quatro 
(4) meses. Foram avaliadas a cada 15 dias as características de: comprimento da parte 
aérea (cm), diâmetro do colo (mm) e número de folhas. Ao final do experimento foi 
avaliado: comprimento das raízes e massa seca da parte aérea e de raízes (g.planta-1). O 
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 
de 5 x 2 (sendo cinco doses do adubo foliar Sanfol® (0, 1, 2, 4, e 6 ml.litro-1)  e (dois  
intervalos de aplicação 7 e 14 dias),  totalizando 10 tratamentos, 4 repetições e 3 plantas 
por repetição, totalizando 120 plantas, sendo 12 plantas por tratamento. O substrato 
proporcionou as condições adequadas para o bom crescimento das mudas de Ata aos 
110 dias de avaliação. Doses maiores do adubo foliar proporcionaram maior crescimento 
da parte aérea e diâmetro do caule durante os 110 dias de avaliação. 
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