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RESUMO
Diante da grande importancia da nutriyao durante todas as fases de desenvolvimento de uma
planta, esse trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da adiyao de nutrientes no substrato
sobre 0 desenvolvimento de mudas de repolho. 0 experimento foi conduzido na Embr apa
Tabuleiros Costeiros, Aracaju - SE, em casa de vegetayao. Foi utilizado a cultivar Louco de
vedo, 0 substrato a base de casca de coco seco + esterco bovino na proporyao de 12: 1 em
volume,' tratado com 0 acelerador de compostagem PT 1. Utilizou -se bandeja de isopor de 128
celulas, semeando duas sementes por celula numa profundidade de 1,0 em e deixando apenas
uma planta por celula ap6s 0 desbaste. A inigayao foi feita manual mente com regador de
crivo fino. Foram avaliados quatro niveis de PzOs (4; 8; 12 e 16 g), tres niveis de KzO (0; 4; e
8 g) e um nivel fixo de N (1,8 g) / kg de substrato na base seca e 0 substrato sem adiyao de
nutrientes. 0 delineamento experimental foi 0 de blocos ao acaso em esquema fatorial 4 x 3
+1 com quatro repetiyoes e 24 plantas por parcel a, e 5 plantas uteis. Para fornecimento dos
nutrientes foram utilizados a torta de mamona, 0 hiperfosfato de gafsa e 0 suJfato de potassio.
Todos os niveis de nutrientes proporcionaram a fonnayao de mudas com maior diametro do
caule, maior numero de folhas, maior altura, maior numero de intern6dio. A maioria dos
niveis de nutrientes, com exceyao de 1,8: 4: 0 resultou na fonnayao de mudas mais robustas.
Os niveis de nutrientes nao influenciaram 0 alongamento do intern6dio em relayao it altura da
muda, evidenciado pel a relayao altura/n°. de folhas, indicando que nao houve estiolamento de
mudas devido ao efeito desses niveis. ConcIui -se que a adiyao de fertilizantes de solubilidade
lenta no substrato, tem efeito positive no desenvolvimento de mu das de repolho, resultando
em mudas de melhor qualidade.

Palavras-chave: Brassica oleracea var. capitata, substrato x nutrientes, p6 - de - rocha,
hiperfosfato de Gafsa, tOlta de mamona.

ABSTRACT
Development of cabbage seedlings under effects of slow solubility fertilizers
In face of the great impOltance that the nutrition has during all the phases in the development
of a plant, this work has his goal in evaluate the effects of the nutrients addition in the
substrate on cabbage seedlings. The experiment was conducted in a green house on Embrapa
Tabuleiros Costeiros, Aracaju-SE - SE. Were used the cultivate Louco de Verao with the
substrate based on dry coconut shell + cattle manure in the proportion 12: 1 on volU1~e, treated
with compostin~ accelerator PT 1. Were used a polystyrene trays with 128 cells, putting a
couple of seeds 111each cell on a depth of 1,0 em and leaving just one plant for cell after the
thinning. The ilTigation was manually made with a fine sieve watering. 'Were evaluated four
levels of PzOs (4; 8; 12 e 16 g), three levels ofKzO (0; 4; e 8 g) and one fixed level ofN (1,8
g) / kg on a dry base substrate and a no nutrients addition substrate. The experimental design
was conducted on random blocks in a factorial scheme 4 x 3 +1 with four repletion and 24
plants per plot and 5 useful plants. For the supply of nutrients were used castor bean cakes ,
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rock phosphate of Gafsa and potassium sulphate. All levels of nutrition provide the fonnation
of seedlings with greater stalk diameter, number of leafs, height and number of internodes.
On most of nutrition levels, except of 1,8: 4: 0, results in more robustness seedlings. The
nutrition levels did not influenced the internode's elongation in relation to the height,
evidenced by the relation height! n°. of leafs, indicating that was no seedlings etiolation
because of the effect of this levels. Were concluded that the addition of slow solubility
fertilizers on the substrate, have positive effect on the cabbage seedling development,
resulting in high quality cabbage seedlings.

Keywords: Brassica oleracea var. capitata, substrate x nutrition, rock powder, rock
phosphate of Gafsa, castor bean cake.

a rej:JOlho (Brassica oleracea val'. capitata) e de grande importancia tanto como alimento pOl'
ser rico em vitaminas, sais minerais e aminoacidos que contem enxofre, mitionina e cisteina
(Domingos, 2006) como na medicina pela presen<;a de glucosinolatos e pOl' possuir
propriedades antioxidantes. Mas a preservayao dessas importantes propriedades depende do
sistema de produyao. Durante a ultima decada, 0 nivel de conscientizayao quanta as relayoes
da agricultura com 0 meio ambiente e os recursos natura is cresceu substancialmente. a
aproveitamento de recursos naturais, a exemplo da casca de coco, alem de causal' impacto
positivo ao meio ambiente, constitui uma altemativa viavel para a produyao de substratos
(Nunes & Santos, 2007), indispensaveis a produyao de mudas de diversas especies vegetais. A
produyao de mudas e uma das etapas mais importantes do sistema produtivo ( Silva Jllllior et
al., 1995), pois dela depende 0 desemp enho da planta durante todo 0 seu ciclo vegetativo e
produtivo (C.;mnello, 1994). A melhoria da qualidade de mudas deve -se em grande parte ao
uso de substratos (Smiderle et aI., 2001), onde suas caracteristicas fisicas, quimicas e
biol6gicas possam oferecer as melhores condiyoes para genninayao e desenvolvimento das
mudas (Andriolo, 2000). Dentre tais caracteristicas requeridas, 0 substrato deve garantir a
manutenyao meC£mica do sistema radicular da plant a, do suprimento de agua e nutrientes,
como tambem oxigenio e transporte de di6xido de carbono entre as raizes (Minami &
Puchala, 2000). Em relayao as caracteristicas fisicas e biol6gicas dos substratos muitos
estudos ja foram realizados (Schimitz, 2002), entretanto estudos relacionados a uso e dose de
fetiilizantes que disponibilizem nutrientes de forma lenta para as mudas san praticamente
inexistentes. Diante da importancia da qualidade das mudas para 0 sucesso da cultura, foi
realizado esse trabalho com 0 objetivo de avaliar a eficiencia de fertilizantes de baixa
solubilidade no desenvolvimento de mudas de repolho.

MATERIAL E METODOS
a experimento foi conduzido na Embrapa Tabule iros Costeiros, Aracaju - SE, em casa de
vegetayao. Foi utilizado a cultivar Louco de verao, 0 substrato a base de casca de coco seco +
esterco bovino na proporyao de 12: 1 em volume, tratado com 0 acelerador de compostagem
PTI. Utilizou-se bandeja de isopor de 128 celulas deixando apenas uma planta por celula
ap6s 0 desbaste e in"igayao com regador. Foram avaliados quatro niveis de P20S (4; 8' 12 e 16
g), tres niveis de K20 (0; 4; e 8 g) e um nivel de N (1,8 g) / kg de substrato na base ~eca e 0

substrato sem adiyao de nutrientes. a delineamento experimental foi blocos ao acaso e m
esquema fa~orial 4 x 3 +1 com quatro repetiyoes e 24 plantas pOl' parcela com 5 plantas uteis.
Para fornec,unento dos. nutrien.tes foram utilizados a tOlia de mamona, 0 hiperfosfato de gafsa
(fonte de fos~?ro e mtcronutnentes) e 0 sulfato de potassio. Avali ou-se, aos 25 dias ap6s a
semeadura: dtametro do colo, altura da planta, numero e comprimento de intem6dios e, peso
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fresco e seco da parte aerea e das raizes, alem das relac;:6es:altura de planta/numero de folhas,
comprimento de intem6dio/aitura, comprime nto de intem6dio/difunetro.
RESULT ADOS E DIscussAo

Constatou-se efeito significativo da adic;:aode nutrientes no substrato para oito caracteristicas
entre as dez avaliadas. Todos os niveis de nutrientes proporcionaram a fonnac;:ao de mudas
com maior diametro do cauIe, maior numero de folhas, maior altura, maior numero de
intem6dio (Tabela 1) e menor teor de materia seca da parte aerea (Tabela 2). Em relac;:aoao
numero de fo1has, os niveis 1,8: 4: 4; 1,8: 4: 8; 1,8: 8: 0 e 1,8: 8: 4 superaram a testemunha.
Efeito semelhante foi constatado para altura de plantas com os niveis 1,8: 4: 8 e 1,8: 8: 0
(Tabela 1). as niveis de nutrientes nao influenciaram 0 alongamento do intem6dio em relac;:ao
a altura da muda, evidenciado pela relac;:aoaltura/n°. de folhas, indicando que nao houve
estio1amento de mudas devido ao efeito desses niveis. A maioria dos niveis de nutrientes,
com excec;:ao de 1,8: 4: 0 resultou em mudas mais robustas como mostra os resultados da
relac;:ao comprimento de intem6dio/diametro, onde 0 menor valor indica maior grau de
robustez. Em relac;:aoao teor de materia seca da raiz, verifica-se que 0 nivel de NPK llas
proporc;:6es de 1,8: 16: 0, superou a maioria dos tratamentos, provavelmente devido ao
desenvolvimento de raizes mais fibrosas, de maior tamanho ou em maior numero, 0 que
podera influenciar positivamente no desenvolvimento da planta ap6s 0 transplantio. Conclui-
se que a adic;:aode fertilizantes de solubilidade lenta no substrato, tem efeito positive no
desenvolvimento de mudas de repolho, podendo resultar em mudas de melhor qualidade.

Tabela 1. Diametro do caule (DC), numero de folhas (NF), altura (ALT), numero de
intem6dios (NI) e comprimento de intem6dios (CI) de mudas de repolho sob 0 efeito de
, . d . d I bTd d I A1 'U/S 2007I1lVeiS e nutnentes e so u 11 a e enta. 'aca e,
Niveis de NPK DC NF ALT NI CI
1,8: 4: 4 2,15 a 4,14ab 3,79 ab 3,52 ab 0,98 ab
1,8: 4: 8 2,11 ab 4,12 ab 4,39 ab 3,31 ab 1,21 ab
1,8: 8: 4 2,09 ab 4,12ab 3,75 ab 3,22 ab 1,26 ab
1,8: 8: 0 2,08 ab 4,24 ab 4,42 ab 3,54 ab 1,26 ab
1,8: 16: 0 2,04 ab 3,79 ab 3,81 ab 3,83 ab 0,97 ab
1,8: 16: 8 2,04 ab 3,92 ab 3,54 ab 3,33 ab 1,05 ab
1,8: 16: 4 2,02 ab 3,93 ab 3,86 ab 3,53 ab 1,06 ab
1,8: 12: 4 2,01 ab 3,42 ab 3,24 ab 3,34 ab 0,96 ab
1,8: 12: 0 2,00 ab 3,83 ab 3,45 ab 3,55 ab 0,99 ab
1,8: 8: 8 1,99 ab 3,97 ab 3,60 ab 3,25 ab 1,07 ab
1,8: 4: 0 1,90 ab 4,04 ab 3,99 ab 3,22 ab 1,26 ab
1,8: 16: 4 1,85 ab 3,95 ab 3,60 ab 3,58 ab 0,97 ab
Testemunha 1,07 b 1,73 abc 1,93 abc 2,00 ab 0,91 ab
c.v. (%) 6,61 6,60 11,55 9,06 15,70

MedIas segUldas da mesma letra, na coluna, nao dlferem entre si a 5% de probabilidade pelo
teste de Tukey.
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Tabela 2. Relayoes comprimento de intem6dio/ diiimetro do caule (CI/DC) comprimento de
intem6dio/altura (CI/ALT), altura/numero de folhas (ALTINF), materia seca raiz (MSR) e
materia seca da parte aerea (MSPA) de mudas de repolh 0 sob 0 efeito de niveis de nutrientes

. d I Ar 'U/S 2007de solubilida e enta. aca] e,
Niveis de NPK ClIDC CI/ALT ALTINF MS RAIZ MSP.A.
Testemunha 0,88 ab 0,47 ab 1,16 ab 20,57 abedef 25,22 ab
1,8: 8: 0 0,67 ab 0,28 ab 1,04 a 14,29 abed f 13,22 ab
1,8: 4: 0 0,66 ab 0,31 ab 0,99 ab 30,05 abed 13,93 ab
1,8: 4: 8 0,57 ab 0,27 ab 1,06 ab 33,49 abc 14,00 ab
1,8: 8: 8 0,54 ab 0,29 ab 0,91 ab 25,75 a ede 13,02 ab
1,8: 16: 4 0,53 ab 0,27 ab 0,98 ab 49,58 ab 13,08 ab
1,8: 16: 4 0,53 ab 0,26 ab 0,91 ab 32,01 abc 13,96 ab
1,8: 16: 8 0,52 ab 0,29 ab 0,90 ab 31,49abe 11,64 ab
1,8: 8: 4 0,51 ab 0,28 ab 0,91 ab 17,47ab ef 13,55 ab
1,8: 12: 0 0,50 ab 0,29 ab 0,89 a 41,49 ab 14,04 ab
1,8: 12: 4 0,48 ab 0,29 ab 0,89 ab 31,20 abe 13,96 ab
1,8: 16: 0 0,47 ab 0,25 ab 1,01 ab 28,37 a cd 12,68 ab
1,8: 4: 4 0,45 ab 0,25 ab 0,92 ab 24,28 edef 13,98 ab
c.v. (%) 15,53 9,18 11,78 13,76 13,19

Medias seguidas da mesma letra, na coluna, nao diferem entre si a 5% de probabilidade pelo
teste de Tukey.
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