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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes doses de nitrogênio e potássio, na forma de nitrato
de cálcio e cloreto de potássio, aplicado ao solo via fertirrigação. A cultura avaliada é a abobrinha italiana cultivar Novita
Plus.  O  experimento  foi  conduzido  em  casa  de  vegetação  no  Centro  Técnico  de  Irrigação,  sendo  uma  unidade
pertencente  à  Universidade  Estadual  de  Maringá.  O  delineamento  experimental  adotado  foi  o  DIC  (delineamento
inteiramente casualisado) em fatorial 4x4 com três repetições. Foram avaliados quatro doses de nitrogênio (0; 90; 180 e
270 kg ha-1) e quatro doses de potássio (0; 90; 180 e 270 kg ha-1), onde ambos eram injetados por meio de uma bomba
dosadora no sistema de microirrigação por gotejamento. Foram avaliados o efeito das doses sobre a massa média dos
frutos.  A  aplicação  da  dose  de 136,92  kg  ha-1 de N via  fertirrigação  favoreceu  a  máxima produtividade  de frutos,
chegando a 240,17 g gramas frutos-1. A aplicação da dose de 184,17 kg ha-1 de K2O proporcionou a maior massa média
dos frutos, obtendo 227,71 gramas fruto-1.
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1 INTRODUÇÃO 

O cultivo de hortaliças é caracterizado pela intensidade de cultivo, exigindo em sua produção
recursos consideráveis de nutrientes e água, de modo que se possa explorar o máximo potencial
produtivo da planta (ECHER et al., 2014). O investimento em infraestruturas também exerce grande
papel na produção, como é o caso da utilização de ambientes protegido, visando a proteção da
cultura de agentes externos que possam comprometer seu desenvolvimento e consequentemente
sua produção.

Pôrto et al (2012) discorre que a falta de informação referente a nutrição e adubação é um
dos grandes entraves para a produção de abobrinha italiana em ambiente protegido. No entanto, a
absorção de nutrientes em hortaliças segue o padrão da curva de crescimento (acúmulo de matéria
seca).  Entre os macronutrientes,  o potássio é o mais absorvido pelas hortaliças (Ferreira et  al.,
1993).  De acordo com Vidigal et al  (2007) para avaliar  a marcha de absorção de nutrientes da
abóbora,  verificaram que o potássio foi  o  nutriente absorvido em maior  quantidade pela planta,
seguido do nitrogênio e cálcio, como já foi verificado para a maioria das hortaliças. Portanto a ordem
de macronutrientes acumulados, de acordo com o autor, foi K>N>Ca>P>Mg>S. 

A correta adubação com nitrogênio é extrema importância para a obtenção do máximo de
produtividade, sendo a dose adequada variável de acordo com a produtividade almejada, cultivar
utilizada, técnicas de manejo, fonte do nutriente e condições edafoclimáticas (PÔRTO et al., 2012).
A adubação nitrogenada quando aplicada em excesso pode resultar na redução da qualidade e
segurança nutricional devido ao acúmulo de nitrato e, quando aplicada em pequenas quantidades,
podendo gerar deficiência nutricional, como clorose e posteriormente necrose das folhas (PÔRTO et
al., 2014).
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O potássio é um dos elementos de maior mobilidade na planta, onde sintomas de deficiência
se manifestarão em folhas mais velhas do vegetal, pois ele passa a estar contido nas folhas mais
novas.  O  suprimento  inadequado  de  potássio  pode  ocasionar  o  funcionamento  irregular  dos
estômatos,  podendo  diminuir  a  assimilação  de  CO2  e  a  taxa  fotossintética,  a  produção  de
fotoassimilados, prejudicando assim a produção cultura.

Portanto, é imprescindível a presença destes elementos ao longo do ciclo da cultura, pois são
macronutrientes essenciais  para a formação e desenvolvimento da planta,  sendo um divisor  de
águas entre baixa e alta produção. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido de Agosto a Dezembro na cidade de Maringá- PR, no Centro
Técnico de Irrigação, sendo uma unidade de pesquisa da Universidade Estadual de Maringá-UEM.
Segundo Koppen, o clima da região é do tipo Cfa, subtropical com temperaturas que variam de 18 a
22 0C.

 A condução da cultura foi em ambiente protegido, possuindo 30 m de comprimento, 5,7 m de
largura e pé direito de 2,5 m. A estrutura do ambiente apresenta teto de arco, coberta com filme de
polietileno de 150 µm de espessura, com tratamento anti – UV e tela antiafídica nas laterais.

O  solo  é  classificado  como  Nitossolo  Vermelho  Distroférrico,  possuindo  Horizonte  A
moderado, com textura argilosa (EMBRAPA, 2006).  Sua caracterização química apresentou ph em
CaCl2 = 4,9; P = 3,19 mg dm-3 ; K+ = 0,16 cmolc dm-3 ; Ca+2 = 2,00 cmolc dm-3 ; Mg+2 = 0,60 cmolc dm-3 ;
Al+3 = 0,62 cmolc dm-3 ; H+ + Al+3 = 3,74 cmolc dm-3; matéria orgânica = 17,97 g dm-3; CTC = 6,50 cmolc
dm-3 e saturação de bases (V) = 42,46%. Foi realizada aplicação de calcário (0,29 t ha -1) para elevar
a saturação de bases para 80%, de acordo com a recomendação para a cultura elaborada por Trani
(2007).

Foram semeadas as sementes da abobrinha Italiana, cultivar Novita Plus, da empresa Sakata,
em  três  bandejas  de  polietileno  com  72  células.  O  transplantio  foi  realizado  após  21  dias  de
semeadura quando as mudas apresentavam três folhas desenvolvidas. Seu espaçamento na área
experimental se deu 1,0 m entre linhas e 0,7 m entre plantas.

A irrigação da cultura era estimada de acordo com a evapotranspiração da cultura (ETc)
sendo o produto da evapotranspiração de referência (ETo) obtida com o evaporímetro de Piche com
os valores de coeficiente da cultura (Kc) ao longo do ciclo (Equação 1). Os valores de Kc (coeficiente
da cultura) segundo Allen et al., (2006) são : 0,15 nas fase inicial; 0,95 na fase intermediária e 0,70
para o final do ciclo da cultura. 

                                                           ETc = ETo.Kc                                                                (1)

A  demanda  hídrica  da  cultura  era  suprida  por  meio  do  sistema  de  microirrigação  por
gotejamento  de  maneira  que  cada  planta  fosse  irrigada  por  um  gotejador,  operando  em  linha
contínua a uma vazão de 4 L h-1  controlado através da utilização de um manômetro de glicerina
instalado no cabeçal de controle do sistema.  

As doses de N e K foram injetadas na linha principal do sistema de irrigação antes do sistema
de filtragem. Para isto, foi utilizado uma bomba centrífuga de ½ cv como injetora, instalada com
sucção que recalcava a água + o nitrato de cálcio ou cloreto de potássio, num tanque de capacidade
de 500 L onde a mistura era confeccionada. 

A colheita se iniciou 30 dias após o transplantio, sendo realizado todas as manhas até o
esgotamento da capacidade produtiva da planta, com o objetivo de avaliar a massa média de frutos,
onde cada fruto foi pesado em balança eletrônica digital de precisão de 0,1 gramas. A massa total
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de frutos obtida em cada tratamento foi dividida pelo número de frutos colhidos em cada parcela dos
tratamentos avaliados.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

As diferentes doses de nitrogênio e potássio aplicadas por meio da fertirrigação tiverem efeito
significativo sobre a massa média de frutos da planta de abobrinha italiana cultivar Novita Plus.

Tabela 1: Análise de variância para a variável massa média de frutos da abobrinha italiana cultivar
Novita Plus

Causa de Variação
                                       Cultivar
                                       Novita Plus
                                       MMF

Doses de N                       0,0000*
Doses de K                       0,0008*
Doses de N X Doses de K                       0,0720NS

Média Geral (gramas fruto-1)                                        225,16
Coeficiente de Variação (%)                                          10,84
 * significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.   NS não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.

A aplicação da dose de 270 kg ha-1  de N provocou a queda na massa média dos frutos. A
máxima produtividade alcançada foi de 240,17 g gramas frutos -1 obtida por meio da dose de 136,92
kg ha-1 de N via fertirrigação (figura1a).

A aplicação de 184,17 kg ha-1 de K2O foi a que proporcionou a maior massa média de frutos,
obtendo 227,71 gramas fruto-1. No entanto estes resultados divergem aos encontrados por Sousa et
al (2010), avaliando diferentes doses de potássio (135 kg ha-1 de K2O, 202,5 kg ha-1 de K2O, 270 kg
ha-1 de K2O, 405 kg ha-1 de K2O), não obtiveram significância na massa média de frutos colhido do
meloeiro do híbrido Gold Mine AF 10 (figura 1b).

As  doses  de  nitrogênio  e  potássio  foram  melhores  ajustadas  ao  modelo  de  regressão
polinomial quadrática.

  
Figura 1. Massa média de frutos de planta de abobrinha cultivar Novita Plus em função de aplicação de
diferentes doses de nitrogênio (a). Massa média de frutos de planta de abobrinha cultivar Novita Plus em

função de aplicação de diferentes doses de potássio (b). Fonte: dados da pesquisa
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Trabalho realizado por Pôrto et al (2012) evidenciou que houveram diferenças significativas
em médias de frutos de abobrinha em diferentes doses de nitrogênio (0, 50, 100, 200 e 400 400 kg
ha-1 de N). De acordo com o autor, eles obtiveram respostas quadráticas com a aplicação máxima de
265 kg ha-1 de N, proporcionando a máxima massa média dos frutos de 240 gramas por fruto.

A aplicação de nitrogênio até certa dose pode gerar o acréscimo de área foliar da planta
(QUEIROGA et  al.,  2007).  Partindo  deste  princípio,  quanto  maior  for  a  área  foliar  de  qualquer
vegetal, mais intenso será o processo de fotossíntese, suprindo as necessidades do dreno na planta,
que no caso é a formação e desenvolvimentos dos frutos.

A aplicação de 184,17 kg ha-1  de K2O proporcionou uma massa de frutos de 227,71 gramas
frutos-1. Doses acima resultaram na queda da massa dos frutos, pois o excesso de potássio acaba
inibindo a absorção de cálcio, elemento fundamental para a formação de frutos.

Romheld e Kikby (2010) descrevem que o potássio além de estar envolvido com a abertura de
estômatos e ativação de enzimas, também podem atuar na movimentação de íons e carboidratos
gerados através dos processos de fotossíntese, contribuindo assim para a formação dos frutos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A máxima dose dos nutrientes estudados resultou na perda da massa média dos frutos devido
à inibição de absorção de outros nutrientes, além de ocasionar distúrbios fisiológicos à planta.
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