
ISBN 978-85-459-0773-2

ADUBAÇÃO FOSFATADA EM ROSEIRAS COMERCIAIS

Leonardo Henrique Tozzi da Silva  1  ; Victor H.de M. Costa1; Anny Rosi Mannigel2 ; Humberto Misdei
Moreski³

1Acadêmicos do Curso de Agronomia, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR.
 leo.tozzi@hotmail.com

2Orientadora, Doutora, Departamento de Agronomia, UNICESUMAR. 
anny.mannigel@unicesumar.edu.br

³Co-orientador, Especialista, Fazenda BIOTEC/UNICESUMAR.

RESUMO
A principal  flor de corte cultivada no Brasil  é a roseira,  que apesar de ser tão popular não tem grande número de
pesquisas relativas ao manejo de adubação. O presente projeto analisará o efeito de diferentes dosagens de Fósforo
(100 kg.ha-¹ P2O5; 150 kg.ha-¹ P2O5; 200 kg.ha-¹ P2O5; 250 kg.ha-¹ P2O5; 300 kg.ha-¹ P2O5), com o uso do adubo mineral
no cultivo de roseiras,  buscando resultados referentes à produtividade e parâmetros agronômicos (altura da planta,
diâmetro floral, número de flores e massa de matéria seca), visando a comercialização do produto, pois é um mercado
que cresce mundialmente nos últimos anos. Espera-se estabelecer a dose ideal do nutriente para o ciclo da planta,
tornando possível  diminuir  o  uso  excessivo  de adubos químicos  aplicados,  consequentemente  gerando uma maior
rentabilidade no final do processo.
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1 INTRODUÇÃO

A floricultura é caracterizada pelo cultivo de plantas ornamentais, plantas de corte (flores e
folhagens), plantas envasadas, floríferas ou não, até a produção de sementes, bulbos, palmeiras,
arbustos, mudas de árvores e outras espécies para cultivo em jardins (LANDGRAF; PAIVA, 2009).

A rosa é considerada a principal flor de corte (LANDGRAF; PAIVA, 2010),  destacando-se
como uma das principais culturas para os mercados interno e externo. No Brasil, a produção e o
consumo de flores e plantas ornamentais vêm acompanhando a tendência de expansão do mercado
mundial (JUNQUEIRA; PEETZ, 2002).   

O Paraná está se destacando no cultivo de plantas ornamentais,  mesmo existindo muitas
dúvidas em questão do cultivo, manejo e adubação dessas plantas pelos agricultores.

Sabe-se que toda planta necessita  de elementos químicos para seu desenvolvimento,  os
quais são denominados de elementos essenciais para que ela complete seu ciclo de vida, e que em
situações  com  baixa  disponibilidade  destes  elementos  as  plantas  não  se  desenvolvem
adequadamente, podendo, inclusive, demonstrar sintomas de deficiência nutricional.

As plantas requerem um suprimento constante de fosfato durante toda a sua vida. No início
de seu desenvolvimento as quantidades exigidas são pequenas, aumentando com o tempo. De
acordo com Mengel e Kirkby (2001), a deficiência de fósforo pode afetar a síntese protéica e de
ácidos nucleicos e assim, as plantas tem o seu crescimento retardado.

De acordo com Casarini e Folegatti (2006), a maior parte de absorção do nutriente ocorre
durante a fase de desenvolvimento, utilizando energia armazenada durante a brotação das gemas
para formação das hastes florais e atinge sua absorção máxima quando os botões florais já estão
formados.  Entretanto,  grande  parte  dos  solos  brasileiros  é  deficiente  neste  nutriente,  assim
apresenta resposta à aplicação de adubação fosfatada (RAIJ, 2011). Conforme Pauletti et al. (2017)
as possibilidades de fontes de fósforo são amplas, dentre elas estão os adubos superfosfato simples
e superfosfato triplo, ambos fosfatos solúveis e utilizados para o preparo de formulações. O presente
trabalho pretende avaliar dados sobre a resposta da adubação fosfatada em roseiras comerciais,
contribuindo  com  os  produtores  de  plantas  ornamentais  na  região  de  Maringá/PR.  Procura-se
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identificar uma dosagem adequada em que a planta terá melhor desenvolvimento, evitando assim, o
uso excessivo de insumos químicos, contribuindo assim com a questão ambiental e socioeconômica,
de modo que, o objetivo desejado para essa pesquisa é identificar a dose mais adequada de adubo
fosfatado para a cultura de rosas e analisar o efeito que as mesmas trazem em parâmetros de altura
da planta, diâmetro floral e número de flores.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento será conduzido na Fazenda Biotec/Unicesumar, especificamente no Horto de
plantas Ornamentais e Medicinais. Serão utilizados três canteiros para a realização do projeto, cada
um contendo 12 roseiras com um espaçamento de 20 cm entre as plantas.    

Os tratamentos em doses de Fósforo serão:
1. 100 kg.ha-¹ P2O5

2. 150 kg.ha-¹ P2O5

3. 200 kg.ha-¹ P2O5

4. 250 kg.ha-¹ P2O5

5. 300 kg.ha-¹ P2O5

As plantas que serão utilizadas neste experimento foram implantadas nos canteiros do Horto
de Plantas Ornamentais e Medicinais da Biotec há aproximadamente um ano.

Na descrição do período das avaliações das características fisiológicas e fitotécnicas das
roseiras, será utilizada a escala de estádio de abertura floral proposta por Cushman et al. (1994): 1,
botão  floral  fechado;  2,  pétalas  fechadas  e  sépalas  abertas;  3,  início  de  abertura  das  pétalas
(tradicional  estádio  de  botão  floral);  4,  diversas  pétalas  abertas;  5,  botão  floral  completamente
aberto; e 6, encerramento da vida de vaso (mais de uma pétala murcha e, ou, com escurecimento).

As avaliações serão:
- No estádio 2 de abertura floral, será avaliada a altura da planta, medida a partir da superfície

do solo até a extremidade do botão floral.
- O diâmetro floral e número de flores por planta serão avaliados no estádio 5. 
- Para obtenção da produção de matéria seca da parte aérea (g/planta), cada parte da planta

(folhas, caule e flores) será lavada com água destilada e seca em estufa de circulação forçada de ar
a 65 oC, até massa constante, e posteriormente pesadas e somadas.

Será realizada a análise de variância dos dados obtidos (p<0,05) e aplicado o teste de Scott
Knott a 5% de probabilidade, para as variáveis respostas que apresentarem diferenças significativas.

O  delineamento  usado  será  inteiramente  casualizado  com  10  repetições  para  cada
tratamento. Sendo que a unidade experimental será composta por uma planta de rosa. Os dados
obtidos serão analisados através do programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011).

5 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que a maior dose de fósforo forneça os maiores resultados dos parâmetros altura
da planta, diâmetro floral, número de flores e massa de matéria seca que serão analisados.  
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