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mais alta e número de perfilhos, sendo os dados analisados
estatisticamente através da análise de variância e do teste de Tukey,
a 5 % de probabilidade. Até o periodo de 5 meses do experimento
não houve diferença significativa nos valores das variáveis
analisadas.
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No Brasil o mercado de flores tropicais tem se desenvolvido e criado
expectativas de renda para o pequeno a médio produtor. É importante
ressaltar, que o cultivo de helicônias até a década de 80 era realizado
em jardins. Posteriormente, com os plantios comerciais para a
produção de flores de corte, em virtude de um mercado cada vez
mais ávido pela beleza, forma, coloração e exoticidade destas flores,
a demanda cresceu significativamente em relação a essa espécie.
Entretanto, a produtividade das plantas ainda é baixa, em virtude
da carência de conhecimentos sobre fatores importantes como
nutrição, adubação e calagem, entre outros. Em vista disso, foi
realizado o presente trabalho, objetivando determinar a resposta
para helicônia cultivar Golden Torch á aplicação de calcário
dolomitico em um Latossolo Amarelo barro argilo-arenoso, conduzido
em condiçôes de casa de vegetação da Embrapa Amazônia Oriental,
em Belém, PA, coletado da camada de 0-20 cm, do município de
Tomé-Açu, PA, no qual apresentou os seguintes atributos: AI= 0,2
cmol drn': H + AI= 4 7 cmol drn': P= 7 mg drrr': K= O 1 cmol drrr
3·Ca"=3 2 ~mol dm'3.'Mg= Oc8 cm~1 drn': S= 9 ~g dm';' B= O3 mg
dm'3; Cu'= 1,5 ~g dm'3; Fe= 280 mg cdm'3;'Mn= 4,3 mg d~'3; Z~= 1,5
mg drrr"; V= 46,5%; M.O.= 4 9 kq': pH (H,0)= 5,2; Areia= 680 (gl
kg);Argila= 140 (g/kg); Silte= 180 (g/kg). O calcário dolomítico
apresentava a seguinte composição: OCa= 32%; OMg= 13%; PN=
67% e PRNT= 95%. O delineamento experimental adotado foi
inteiramente casualizado, com cinco tratamentos (O t ha', 0,8 t ha
" 1,7 t ha', 2,6 t ha e 3,5 t ha') e cinco repetiçôes. O crescimento
das plantas de helicônía foí avaliado pelas variáveís: número de
folhas, número de perfilhos, diâmetro do pseudocaule, teor de
clorofila, altura média e maíor altura. Os resultados obtidos aos sete
meses de idade mostraram que a aplicação de calcárío dolomítico
promoveu efeito depressivo em todas as variáveis estudadas,
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A produtividade das flores de corte no Estado do Pará é baixa,
refletida pelo pouco conhecimento dos componentes que constituem
os sistemas de produção, sobretudo no que concerne aos estudos
da fisiologia do desenvolvimento. Pelo exposto, foi realizado o
presente trabalho que teve como objetivo avaliar os efeitos de
espaçamentos, em helicônias, variedades Lobster Claw Two e
Golden Torch. Os experimentos foram instalados na área da
Agroflora Tropical, localizada no municipio de Benevides - Pará,
578

em área de solo classificado como Latossolo Amarelo textura média.
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 4
repetiçôes e cinco tratamentos, sendo na Lobster Claws Two - 2,Om
x 2,Om; 2,5m x 2,5m; 3,Om x 3,Om; 3,5m x 3,5m e 4,Om x 4,0 m e
na Golden Torch - 1,Omx 1,Om; 1,5m x 1,5m; 2,Om x 2,Om; 2,5m x
2,5m e 3,Omx 3,Om.Após 12 meses do plantio, foi avaliada a altura
da planta (AP, em cm); número de perfilhos por touceira (NPERF);
área da projeção da copa da touceira sobre o terreno (AT, em m2)
e área foliar da touceira (Af, em m2). Em Lobster Claw Two, não
foram detectados efeitos significativos para AP, NPERF e Af. Por
outro lado, em Golden Torch, todos os parâmetros apresentaram
respostas significativas entre os tratamentos com exceção de AT.
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No Estado do Pará, a baixa produtividade das flores de corte, têm
limitado a expansão de espécies, como helicônia, bastão do
imperador, alpinia e gengibre, devido á escassez de informaçôes
sobre os sistemas de produção, sobretudo com relação ao manejo
no campo e o fato da floricultura estar estabelecida, na sua maioria
em solos de baixa fertilidade, aliado ao pouco conhecimento sobre
as necessidades nutricionais das referidas espécies. Considerando
esses aspectos, foi conduzido um experimento em casa de
vegetação da Embrapa Amazônia Oriental, Belém, PA, com o
objetivo de caracterizar os sintomas de deficiência de
macronutrientes em helicônia, através da técnica do elemento
faltante. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao
acaso, com cinco repetições e sete tratamentos: completo (N, P, K,
Ca, Mg, S e micronutrientes) e com omissão de N; P; K; Ca; Mg e
S. Os sintomas de deficiência de nitrogênio mostraram clorose
generalizada nas folhas mais velhas e com a intensidade dos
sintomas ocorreu necrose. A deficiência de fósforo apresentou
coloração verde escura nas folhas e uma forte redução na altura da
planta. Para o potássio, a deficiência se manifestou inicialmente
com uma pequena faixa clorótica ao longo das margens das folhas
mais velhas. A deficiência de cálcio se evidenciou somente no
sistema radicular, apresentando raizes mais grossas e escuras. A
deficiência de magnésio se caracterizou por apresentar uma faixa
verde ao longo da nervura principal e o restante do limbo foliar com
coloração verde mais clara. Os sintomas de deficiência de enxofre
se manifestaram com amarelecimento total das folhas mais novas,
acompanhada de um retardamento no crescimento.
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Apesar do aumento da área plantada e da crescente comercialização
de espécies de helicônias como flor-de-corte, ainda há carência de
informações e estudos quanto ás normas e técnicas de produção,
em especial aos aspectos nutricionais. Este trabalho objetivou
analisar preliminarmente o estado nutricional de Heliconia
psittacorum L. f. x H. spathocircinata Aristeguieta "Golden Torch",
em função da adubação NPK. Conduziu-se o experimento no
municipio de Santo Antônio de Goiás - GO, à céu aberto, em
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