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importantes no sistema produtivo é a
produção

de

mudas,

pois

para o desenvolvimento e avaliação
de plântulas (CAPRONI et al., 2013).
Diante

disso
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presente

reflete

trabalho teve como objetivo avaliar
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diferentes substratos na formação de

plantas nos campos de produção,
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(CARVALHO et al., 2015).
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Para o crescimento das mudas
é

importante

a

ultilização

de

polietileno de 15 x 20 cm, com
capacidade para um litro de substrato

substratos com composição química e
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e as sementes foram adquiridas em
casa de produtos agropecuários.

Os dados foram submetidos à
análise de variância e os efeitos dos

O delineamento utilizado foi em

tratamentos foram comparados pelo

blocos ao acaso, em fatorial duplo,

teste de Tukey e de regressão pelo

com

programa SISVAR (FERREIRA, 2008).

três

substratos

repetições,
x

quatro

com

quatro

doses

de

Resultados e discussão

nitrogênio. Os substratos utilizados

Verificou-se que houve uma

foram: solo puro, solo + areia +

interação significativa entres os fatores

esterco bovino (1:1:2); solo +areia +

(substratos

palha (1:1:2) e solo + areia + carvão

características massa verde e seca da

nas proporções (1:1:2). As doses de

folha, massa verde e seca do caule e

nitrogênio foram 0, 150; 300; 450 e

massa verde e seca da raiz.

600 mgdm3. Os substratos foram
peneirados,

misturados

acondicionados

em

x

cultivar)

para

a

A Figura 1a, demonstra que

e

quando se utilizou as doses de 150

de

mg/dm³ e 300 mg/dm³ o substrato

polietileno preto de 15 x 20 cm, e as

contendo solo + areia + esterco

doses de N foram parceladas em três

proporcionou maior massa verde de

aplicações, as mesmas foram diluídas

folhas comparados com os demais

em água e aplicadas com uma seringa

substratos.

sacos

na quantidade de 20 ml por saquinho,

A

Figura

1b,

seca

de

demonstra

e o intervalo entre as aplicações foi de

massa

15 dias, os tratos culturais foi o

maracujazeiros sob diferentes doses

desbaste

a

de nitrogênio em diferentes substratos.

emergência, deixando apenas a muda

A maior massa seca de folha foi

mais vigorosa por saquinho.

alcançada com o substrato contendo

aos

25

dias

após

folhas

a
de

As variáveis analisadas foram,

solo + areia + carvão independente da

peso da massa verde e seca das

dose de nitrogênio utilizada, sendo

folhas, caules e raízes, analisando 8

que a dose de 450 mg/dm³, foi a que

plantas centrais em cada tratamento.

proporcionou maior massa verde de
folha.
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Figura 1. Massa verde (a) e seca de folhas (b) de mudas de maracujazeiros
adubadas com diferentes doses de nitrogênio em diferentes substratos. UNEMAT
2015/2016.
A Figura 2a, demonstra o peso

massa seca de caule foi a de 600

de massa seca de caule de mudas de

mg/dm³, mas somente quando se

maracujazeiros

utilizou o substrato solo.

adubadas

com

diferentes doses de nitrogênio e em

Na Figura 2b, podemos constatar que

diferentes substratos. Observa-se que

as doses de 150 e 300 mg/dm³, foram

até

foi

as que proporcionaram maior massa

aumento na massa

verde de caule, quando se utilizou o

seca do caule em todos os substratos,

substrato contendo solo + areia +

porém a dose que proporcionou maior

esterco.

a

dose

proporcionado

de

450mg/dm³,

Figura 2. Massa seca (a) e verde de caule (b) de mudas de maracujazeiros
adubadas com diferentes doses de nitrogênio em diferentes substratos. UNEMAT
2015/2016.
O esterco bovino é um material

nitrogênio, pois o material é rico em

que pode proporcionar a depleção do

microrganismos e os mesmos acabam
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planta

pela

se utilizou o substrato solo, a interação

absorção do nitrogênio (OLIVEIRA et.,

proporcionou maior ganho de massa

al 2009).

verde e seca do caule, pois o solo

Apesar do esterco bovino

ser um condicionante de substratos,

puro

quando

outros

orgânica que os demais substratos, o

possuem

que possibilita menor competição de N

comparado

materiais

que

quantidades

com

não

de

microrganismos

é

mais

com

pobre

os

em

matéria

microrganismos,

suficientes para competir com a planta

proporcionando

na

na

absorção de N e assim obter maior

adubação nitrogenada, o mesmo pode

formação de matéria fresca e seca.

não beneficiar em melhor crescimento

Isso

da planta e assim surtir em maior

competição de micro-organismos pelo

ganho de massa verde e seca.

nitrogênio com a planta, (OLIVEIRA et

Podemos observar na figura 2a e 2b

al., 2009).

absorção

do

nitrogênio

pode

ser

à

planta

devido

a

maior

menor

que com a maior dose de N, quando
Conclusão
A adubação nitrogenada em mudas de maracujazeiro amarelo foi mais
eficiente no substrato solo com doses maiores de N, para maior acúmulo de massa
verde de folha e massa seca e verde de caule.
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