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.As    quantidades  de  micronutrientes  absorvidos  pelas    plantas
são  baixas,  porén  as  deficiências  em  plantas  podem  ter    efeitos
drástícos    sobre  a  produtividade  das  culturas,   embora    as    guas
ocorrências    sejam    bem    mais  raras    do    qrue      deficiências    de
macronut.rientes.  0  nonitorament.o  da  absorção  do  micronutrientes
en  função  do  ciclo  de  uma  cul€ura,   fornecem  informações  sobre  a
quantídade  e  intensidade  relativa  de  absorção.

o    presente  trabalho  tem  como  objetivo  avaliar  a    acumulação
mengal  de  micronutrient.es  na  cultura  da  malva,   variedade  BR-02,
obt.ida  pelo  Centro  de  Pesquisa  Àgropecuária  do  Írópicm  Umido  da
mRAPA    em  Belém   (PÀ).o  experímento  foi  conduzido  em    casa    de
vegetação    do    Departament.o    de    Ciências    do    Solo    da       ESÀi„
utilizando    amostras    de  solo  coletada5  na  camada    de    0-20    cm
representativo    da  unidade  Latossolo  Roxo  distróf ico  do    campus
da  ESÀI„   Antes  do  plantio,   as  sementes  foram  ímersas  em  Bolução
de    hipoclorito    de  sódio   (i0%)   por  10    minutos,     sendo    depois
semeadas    em  caixas  de  vermiculita  previamente    esterelizada    e
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t.ransplantadas    para    os  vasos  definitivos.  0    experimento    foi
instalado    segundo  delineament.o  inteiramente  casualizado  com    6
tratamentos    e    5    repetições.     Os    t.ratamentos    constaram    dos
períodog     de     colet.a   (30,   60,   90,   120,   150  e   180     dias     ap6s     o
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plantas/vaso    para    oB  demais  cortes.   Àlém  da    calagem    visando
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de  N   (parcelado  em   3x);   45   de  Mg;   50  de   S;   0,5   de  8;   1,5   de   Cu;
5,0     de     Zn  e  0,1  de  Mo.   0  teor  de  umidade  foi     controlado    por
umidade     dos  vasos  visando  manter  6o%  do  VTP  ocupado  com     água.
m    cada  coleta  o  material  foi  separado  em  raíz,   caule  e    folha
para    determinação  de  matéria  seca  e  o  t.eores  de  nutrientes    no
tecido ,

Às  £iguras  1  e  2  mostram  os  valore6  totais  de  acumulação  dos
micronutrientes  e  matéria  seca  total  pelas  plantas  de  malva    em
cada    corte,     regpectivamente.   Verifica-se  que    a    produção    de
matéria    seca  total  até  o  609  dia  foi  muito  baixa  causando    uma
redução    na    absorção    de  todos  os    micronutrientes,     o    que    é
explicado    pelo    desenvolvimento  muito  lento  da    cultura    nesse
perlodo.

Os    micronutrientes  Mn,   8  e  Zn    apresentaram    comportament.os
semelhantes  ao  incremento  da  matéria  seca,   enquanto  que  para    o
Cu       houve    uma     redução     apartirdoi20£     dia.     0    Mn     foi     o
micronutriente  que  apresentou  maior  acumulação  ao  longo  de  t.odo
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período    analisado,     sendo    que  houve  uma    tendência    de    maior
intensidade    de    absorção  entre  o  i2oQ  e  i5oQ     aia.     Por    outro
lado,   8  e  Zn  apresentaram  uma  acumulação  uniforne  durante    t.odo
o    per£odo,     sendo  qrue  o  Zn,   a  partir  do  i500  dia,     superou    o§
valores    de  8.  As  quantidades  totais  de  cada  micronutriente    ao
final    dos    180  dias  de  cultivo  apresentaram  a    seguinte    ordem
decrescente:   Mn  >   Zn  >  8  >  Cu.

Figura     1    -  Acumulação    de  Matéria  Seca  Total  na    cultura
malva    em  função  dos  seis  periodos  de  colet.a.
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•`igura     2   -  Acumulação  de  Mn,   Cu,   8  e  Zn  pela  cultura  da    malva
em  função  dos  seis  períodos  de  coleta.


