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Página Linha Onde se lê Leia-se 

21 Parágrafo 3 ... considerando uma população de 

61.775 plantas por hectare, foi de 

4,88; 0,60; 3,68; 1,80; 0,50; 0,39 kg 

ha-1 respectivamente para N, P, K, Ca, 

Mg e S e 4,00; 13,33; 5,33; 8,33 e 

3,33 g ha-1 respectivamente para B, 

Fe, Zn, Mn e Cu, com uma ordem de 

extração para os macronutrientes de N 

> K > Ca > P > Mg > S e para os 

micronutrientes de Fe > Mn > Zn > B 

> Cu, ... 

... considerando uma população 

de 61.775 plantas por hectare e 

uma haste por planta (em 

plantas que produziram 30 

hastes/ano), foi de 8,54; 1,00; 

6,25; 3,88; 0,87; 0,70 kg ha-1 

respectivamente para N, P, K, 

Ca, Mg e S e 6,33; 23,33; 8,67; 

15,67 e 6,67 g ha-1  

respectivamente para B, Fe, Zn, 

Mn e Cu, ... 

51 Figura 16 B ( g por planta) = 15164,88 ...   B (µg por planta) = 15164,88 ... 

51 Figura 16 Fe ( g por planta) = 41285,80 ... Fe (µg por planta) = 41285,80 ... 

51 Figura 16 B ( g por planta) = - 1174,16 ... B (µg por planta) = - 1174,16 ... 

52 Parágrafo 1 ... pela colheita das rosas foram 

calculadas ... 

... pela colheita de uma haste 

floral por planta foram 

calculadas com base nos 

acúmulos médios dos nutrientes 

em uma haste com uma flor 

(folhas + haste + flor) 

62 Parágrafo 4 ... a solução foi mantida no pH 6,0 

0,2, com ... 

... a solução foi mantida no pH 

6,0 ± 0,2, com ... 

79 Parágrafo 3 ... os resultados: 2,53; 0,17;  1,51;  

0,30;  0,23 g kg-1 de N, P, K, Ca e 

Mg, respectivamente e ... 

... os resultados: 25,3; 1,7;  15,1;  

3,0;  2,3 g kg-1 de N, P, K, Ca e 

Mg, respectivamente e ... 

 


