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ABSORÇÃO DE NUTRIENTES E DEFICIÊNCIAS DE MACRONUTRIENTES E BORO 

NO CRISÂNTEMO CChrysanthemum morifolium Ramat) CULTIVAR 

GOLDEN POLARIS. 

RESUMO 

Candidata: ANA MARIA LINER PEREIRA LIMA 
Orientador: Prof. Dr. Henrique Paulo Haag 

Com o objetivo de determinar: 

1º) - a curva de crescimento do crisântemo CChry

santhemum morifolium Ramat.) cultivar Golden Polaris. 

2º) - as concentrações de nutrientes, nos órgãos 

da planta, em função da idade; 

3º) - a acumulação de nutrientes pela planta; 

4º) - os sintomas de deficiências de macronutrien 

tes e de boro, de modo a relacioná-los com a composição quími 

ca da planta~ 

foram conduzidos. dois exper imentos a saber: 

a) um ensaio de campo, no município de Campinas, 

em solo tradicionalmente ~dubado. 
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O' delineamento estatístico foi inteiramente ca 

sualizado CQm quatro repetições e amostragens das plantas re~ 

lizadas aos 6, 27, 55, 69, 83, 97, 111 e 125 dias após o pla~ 

tio, divididas: em hastes e folhas para serem analisa 

das quanto ao teor nutricional. 

b) um ensaio, em casa-de-vegetação, com plantas 

de crisântemo cultivadas em substrato de sílica e irrigadas 

com soluções nutritivas submetidas aos seguintes tratamentos: 

completo, omissão de nitrogênio, omissão de fósforo, omissão 

de potássio, omissão de cálcio, omissão de magnésio, omissão 

de enxofre e omissão de boro." 

o desenvolvimento dos sintomas foi acompanhado 

e, ao final do ciclo, as plantas foram colhidas e separadas 

em folhas novas, folhas velhas, hastes e in florescências para 

serem analisadas quanto à concentração dos nutrientes. 

Obteve-se as seguintes conclusões: 

o crescimento da planta é constante até o qüi~ 

quagésimo quinto dia apresentando, a partir desse período, um 

brusco e contínuo aumento nas hastes até o final do ciclo da 

cultura e, nas folhas, uma estabilização após o centésimo dé

cimo primeiro dia; 

aos 125 dias da cultura em campo, a quantidade 

de matéria seca estimada, produzida por planta, nas hastes 
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foi de 17 9 (68%) e nas folhas, de 8 9 (32%), equivalente a 

um total de 25 9 por planta; 

nas hastes e folhas, as concentrações de nu

trientes são instáveis e variam em função da idade da planta; 

as concentrações de nitrogênio, potássio, ma~ 

nésio, enxofre e ferro diminuem, nas hastes e nas folhas,com 

a idade da planta, enquanto o teor de fósforo, de pouca va~ 

riação foliar, aumenta nas hastes e, o de cálcio,diminui nas 

mesmas, aumentando nas folhas; os elementos boro, zinco e 

cobre não apresentam tendência característica, mostrando gra~ 

de variabilidade; 

decorridos 125 dias do plantio, o acúmulo de 

nutrientes pelas hastes e folhas de uma planta é de: K-689,0 

mg; N-458,0 mg; Ca-130,0 mg; Mg-52,0 mg; P-46,0 mg; 5~35,0 

mg; Mn -11,0 mg; Fe-7,0 mg; Zn-3,0 mg; B-1,3 mg e Cu-1,Omg. 

a sintomatologia de carência de nutrientes 

aparece, em seqüência, para os elementos N, B, 5, K, Ca, P 

e Mg, sendo mais pronunciada em tratamentos -N, -K, -8 e -Cai 

os níveis de nutrientes nas folhas, sem sinto 

mas de carência, expressos em função da matéria seca, estão 

na faixa de: 1,92% e 2,25% de N; 0,08% e 0,13% de P; 2,79% 

e 2,87% de K; 1,18% e 1,68% de Cai 0,70 e 0,93% de Mg; 0,10% 

e 0,13% de 5 e 56,5 ppm e 67,25 ppm de B; 



x. 

os níveis de nutrientes nas folhas, com sinto 

mas de carência, expressos em função da matéria seca, são: 

0,73% de N; 0,03% de P; 0,42% de K; 0,46% de Ca; 0,48% de Mg; 

0,10% de S e 33,07 ppm de B. 
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ABSORPTION OF NUTRIENTS ANO MACRONUTRIENTS ANO BORO 

MALNUTRITION SYMPTOMS IN CHRYSANTHEMUM 

(Chrysanthemum morifolium Ramat.) CULTIVAR GOLOEN POLARIS 

SUMMARY 

Author: ANA MARIA LINER PEREIRA LIMA 
A d v i s e r: P r o f . Or. H en r i que Pau 1 o • H a a 9 

In arder to obtain: 

1st ) growth rate of the chrysanthemum plantj 

2nd ) the concentration of macro. and micro 

nutrients in the organs of the plant, in accordance with its 

developmentj 

3rd ) the accumulation of nutrients by the plantj 

4th ) the deficiency symptoms of macronutrients ; 

and boro, related to the nutrient leveIs in the plantj 

two experiments were carried óut: 

a) field trial: a comercial chrysanthemum 

plantation was executed at Campinas, in fertilized sail. 
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PIants (four repIications, randomized test) 

with 6, 27, 55, 69, 83, 97, 111 and 125 days after pIanting 

were collected and divided into stems and Ieaves for macro 

and micronutrients anaIysis. 

b) greenhouse experiment: chrysanthemums pIants 

were cuItivated in pots containing pure quartz and irrigated 

with nutrient solutions with the follows compositions: with 

full solution and others Iacking N, P, K, Ca, Mg, S and B. 

After the symptoms were cIearly identified, the pIants were 

harvested, di v ided' tntú young 1 eaves, old Iea ves, s t ems and 

fIowers and anaIysed for the eIements. 

The main conclusions are: 

the pIant growth is constant until the fifty 

fifth day showing.after this period, a quick and continuous 

increase in the stems until the final cycle cuIture; in the 

Ieaves, the growth was stabilized ~fter the onehuridred and eleventh day; 

after 125 days in the fieId, the quantity of 

estimated dry matter, produced per pIant, in the stems, . was 

17g (68%) and in the Ieaves, was 8 9 (32%); added together,was 

equal to 25 9 per pIant; 

in the stems and Ieaves, the nutrient 

concentrations are unstabIe and vary in accordance with the 

growth of the pIant; 
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the concentrations of N, K, Mg, Sand Fe 

diminished in the stems and leaves'while the contents of P 

increased in the stems and Ca, in the leaves. The elements 

8, Zn and Cu shawed a large variation in its contents; 

after 125 days of planting, the accumulation 

of nutrients by the stems and leaves of a plant is: K- 689.0 

mgi N-458.0 mg; Ca-130.0 mg; Mg-52.0 mg; P-46.0 mg; 5_- 35.0 

mg; Mn",- 11.0 mg; Fe-7.0 mg; Zn-3.0 mg; 8-1.3,'mg e Cu-1.0 mg; 

the malnutrition symptoms appear, in sequence 

for the elements N, 8, 5,. K, Ca, P and Mg, being ;' i, more 

prominent with treatments OP -N, -K, -8 and -Ca; 

the nutrient leveIs in the leaves without 

malnutrition symptams, expressed in percentage ar part per 

millian af dry matter were: N:,% - 1.92-2.25; P % - 0.08-0.13; 

K % - 2.79-2.87; Ca % 1.18-1.68; Mg % 0.70-0.93; 5 % - 0.10 -

0.13 and 8 ppm - 56.5-67.25; 

the leveIs of nutrients in unsound leaves, 

expressed in percentage or part per millian of dry matter were: 

N % -0.73; P % -0.003; K % -0.42; Ca % -0.46; Mg % -0.48; 5 % 

-0.10 and 8 ppm -33.07. 



1. INTRODUÇÃO 

Ornamental cultivada em todo o mundo pela bel~ 

za de suas inflorescências, o crisântemo, Chrysanthemum 

morifolium Ramat. ocupa lugar de destaque na comercializaç~o 

de flores de corte no Brasil (CEAGESP, 1986). 

Rica na diversidade de cores, tamanhos, forma-

tos e adaptação ao cultivo, nas mais distintas regiões, a es

pécie apresenta, Bntretanto, ainda, poucos estudos. referentes 

à sua adequada nutrição. 

Trabalhos realizados, em nosso país, são escas 

sos e informações, quanto ao desenvolvimento da cultura, alt~ 

rações nutricionais processadas e possíveis distúrbios ocor-

rentes, constituir-se-iam em ponto de partida para novas pes

quisas além de fornecerem aos produtores, subsídios .. mínimos 
. 

para0 correto manejo das plantas. 

Neste propósito, o presente trabalho tem por 

objetivo, determinar: 
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- a curva de crescimento da planta, pelo acúmulo de matéria 

seca; 

- as concentrações de nutrientes, nos órgãos da planta, em 

função da idade; 

- a acumulação de nutrientes pela planta; 

- o quadro sintomatológico das deficiências de macronutrien 

tes e de boro; 

- a concentração dos macronutrientes e de boro, em a planta~ 

na presença e omissão desses nutrientes. 
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2. REVISAo DE LITERATURA 

2.1. Acúmulo de matéria seca 

o acúmulo de matéria seca durante o ciclo vege 

tativo do crisântemo tem sido muito pouco pesquisado. 

Segundo BOOOLEY e MEYER (1965) em estudos de

senvolvidos nos Estados Unidos, um dos fatores mais importan

tantes a influir no crescimento do cultivar Bonnafoon Deluxe 

foi a estação do ano em que a cultura era conduzida. Nesse 

experimento, desenvolvido no Estado de Nova York, Ithaca, os 

maiores pesos de matéria seca e fresca das plantas, foram ob

tidos durante a primavera e o verão, embora, durante o inver

no, ocorresse a maior taxa de e10ngamento (crescimento linear) 

das plantas. 

Em termos relativos~ lUNT e KOFRANEK (1958) na 

Calif6rnia, nos Estados Unidos, ~erificaram que os cultivares 

Albatross e Good News, na maturidade, apresentavam vinte a 
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vinte e três por cento do peso seco total da parte aérea loca 

lizada nas inflorescências. 

Na mesma linha de pesquisa, dez anos após, na 

Inglaterra, em Berkshire, COCKSHULL e HUGHES (1968) trabalhan 

do com o cultivar Bright Golden Anne, observaram que, confor

me se processava o desenvolvimento das inflorescências, o pe

so da matéria seca das demais partes vegetativas permanecia 

relativamente constante, evidenciandoinas primeiras, a pote~ 

cialidade em constituírem-se importante local de acúmulo. No 

intuito de pesquisar a exclusividade das inflorescências como 

órgãos acumuladores de matéria seca, verificaram que, quando 

da remoção destas, tanto no estágio de botões como no de flo

res já desenvolvidas, a taxa de acúmulo de matéria seca, a 

longo prazo, não era afetada, ao passo que, outros órgãos, co 

mo folhas e raízes, é que passavam a acumular tal peso de ma

téria seca. 

WOODSON e BOODLEY (1983) da Universidade de 

Cornell, no Estado de Nova York, em Ithaca, pesquisaram o cul 

tivar Giant N.4 Indianapolis White, num período-~ de nove sema

nas, tendo verificado um rápido acúmulo de matéria seca nas 

folhas e hastes da planta, entre a quarta e a sexta sema

nas de crescimento, chegando ao máximo durante a oitava sema

na. Também observaram que., do total acumulado pela parte aé

rea da planta, entre a oitava e a nona semanas, sessenta e 

quatro por cento localizavam-se na inflorescência e que esta, 
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na maturidade, continha vinte e um por cento do total de maté 

rria seca nos tecfCfÓs da parte aérea. Baseados em COCKSHULL e HUGHES 

(1968) os autores também conclufram sobre a capacidade d~ in

florescência constituir-se em um importante local de acúmulo, 

mas, por outro lado, os autores americanos discordaram dos 

ingleses, salientando que, durante o desenvolvimento da inflo 

rescência, as folhas continuaram a acumular uma significativa 

quantidade de matéria seca, mostrando, inclusive, uma capaci

dade fotossintética além da demandada pelos órgãos acumulado

res. 

2.2. Marcha de absorção 

Entre as pesquisas referentes à concentração 

dos minerais durante o desenvolvimento da cultura do crisânte 

mo, um dos primeiros .trabalhos a tratar desse assunto foi o 

realizado por BOOOLEY e MEYER (1965) nos Estados Unidos. Os 

autores basearam-se em alguns dados obtidos por outros pesqul 

sadores - LUNT e KOFRANEK (1958), LUNT et alii (1963) - que, 

estudando deficiências minerais dos cultivares Albatross , 

Good News e Betsy Ross, verificaram ocorrer uma alta taxa de 

acúmulo de nitrogênio e potássio durante as quatro semanas 

iniciais de desenvolvimento do crisântemo. No intuito de 

acompanhar a requisição nutricional durante todo o ciclo da 



6 . 

cu 1 tura, BOODLEY e MEYER (1965) estudaram o cultivar Bonnaffon 

Deluxe que foi desenvolvido, em casa-de-vegetação, durante 

a s q u a t r o e s t a çõ e s d o a no, em v a s o s c o m ar e i a e c o m 

a solução de HOAGLANDS e ARNON (1950). Semanalmente, as fo

lhas medianas eram coletadas e analisadas para nitrogênio, 

fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Os autores verifica

ram que a estação do ano em que a cultura se desenvolvia, ti 

nha pouca influência no processo de absorção dos nutrientes. 

Assim, em todas as culturas, observou-se um aumento na por

centagem de nitrogênio foliar durante as quatro semanas ini

ciais. Após esse incremento~ os nfveis mostraram-se, prati

camente, estáveis ao redor de 4% a 5% com base no peso da 

ma t é r i a s e c a a téo f i na 1 d a cu 1 tu r a . 

Para o potássio, a absorção foi semelhante à 

do nitrogênio, mas, de maior magnitude. Durante as três pri 

meiras semanas de crescimento, o elemento mostrou uma conce~ 

tração foliar que aumentou de 3,5% a 5,5%, mantendo-se, de

pois, praticamente constante, até o alto nfvel de 6% encon

trado durante o aparecimento da' cor dos botões. Desse perf.2., 

do, à época da colheita, houve um decréscimo no conteúdo de 

potássio das folhas. 

O teor dos demais elementos estudados, fósforo, cálcio e po

tássio, permaneceu, relativamente, inalterado durante todo o 

ciclo' da planta: enquanto a concentração foliar do fósforo 

variou pouco nas primeiras cinco semanas da cultura, mostran 



7 . 

do tendência de aumentar durante o final do período de cres

cimento e estabilizando-se, novamente, nas duas últimas sema 

nas, o conteúdo de cálcio e magnésio das folhas mostrou va

riações não significativas nas primeiras duas semanas de 

crescimento, mantendo-se, depois, praticamente uniforme. Na 

ocasião do corte das flores, a concentração foliar, obtida 

do elemento, era praticamente a mesma verificada durante a 

segunda semana após o plantio. 

Na Flórida, os pesquisadores JOINER e POOLE 

(1967) trabalhando com crisântemos do cultivar Bluechip, ob

servaram um aumento inicial na concentraçãD foliar de nitro

gênio que diminuiu por ocasião do desenvolvimento das flores. 

Para o fósforo, foi notado um ligeiro progresso durante todo 

o ciclo das plantas enquanto que o magnésio apresentou um d~ 

créscimo inicial em sua concentração para, posteriormente, 

aumentar no final da cultura. O potássio manteve-se a altos 

níveis durante todo o ciclo da planta. 

FERNANDES et alii (1975) em São Paulo, Brasil, 

estudando a concentração dos elementos: fósforo, potássio, 

cálcio, magnésio e enxofre, em partes vegetativas do culti

var Suzuki, por um período de cento e quarenta dias, verifi

caram'que, até a época do florescimento, a concentração dos 

macronutrientes nas raízes, hastes e folhas permanecia prat~ 

camente sem modificação. Apenas o fósforo apresentava um au 

mento significativo no teor foliar, após setenta dias da cul 
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tura e, o cálcio, que, aos noventa e oito dias, mostrava uma 

elevação na concentração do elemento obtida nas folhas e nas 

hastes. 

Por ocasião do floreséimento, ao redor da décima sétima sema 

na, houve uma redução no teor fol:iar" de todos os,macronu

trientes analisados. Os autores concluíram que o potássio 

foi o nutriente mais requisitado pela cultura do crisântemo. 

A absorção acentuada de magnésio, na época de 

formação dos botões florais, também já havia sido observada 

em um estudo com crisântemo, rea1izado na Polônia p,or HOFFMAN 

e KOMOSA (1972). Os autores verificaram uma maior absorção 

de nitrogênio e potássio durante os primeiros sessenta dias 

após o plantio, enquanto o fósforo mostrou-se em altos teo

res, somente nos trinta dias iniciais, quando, então, dimi

nuiu, passando à acentuar-se o cálcio que permaneceu alto 

até o final do crescimento. 

WOODSON e BOODLEY (1983) na Universidade de 

Cornell, Estados Unidos, pesquisando o acúmulo e a distribui 

ção do nitrogênio nas partes vegetativas do crisântemo do 

cultivar Giant nQ 4 Indianapolis White, durante o desenvolvi 

mento da cultura, verificaram que, inicialmente, ocorria um 

acúmulo do mesmo nos tecidos aéreos da planta. Após a sexta 

semana de crescimento, houve uma diminuição na absorçãQ do 

elemento,sendo que, desse período até por volta da nona sema 

na, o teor do elemento contido nas hastes das plantas dimi-
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nuiu, consideravelmente. Tal fato, concluíram os autores, 

era devido a uma provável remobilização do elemento para ou-

tras partes da planta como: folhas e inflorescências; por 

outro lado, enfatizaram a importância da disponibilidade do 

nitrogênio durante estágios iniciais do desenvolvimento das 

mesmas. 

Dados relativos à'absorção do boro não foram re 

ferenciad os na li teratura. 

2.3. Sintomas de deficiências nutricionais 

Deficiência de nitrogênio 

MESSING e OWEN (1954) na Inglaterra, trabalha~ 

do com alguns cultivares de crisântemos, entre os quais.: Sussex 

Bronze, Rose Harrison, Bronze Harrison, Edith Alston, Annette 

e Imperial Pink, observaram que os primeiros sintomas da defi 

ciência do nitrogênio caracterizavam-se por uma perda na colo 

ração das folhas mais velhas além de uma paralização no cres

cimento das mais novas. Esses sintomas também foram descri

tos por LUNT e KOFRANEK (1958) em experimento realizado, na 

Universidade da Califórnia, com os cultivares Albatross e 

Good News. Os primeiros autores ainda descrevem que, confor 

me ocorria o desenvolvimento das folhas mais novas, as mesmas 
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adquiriam uma posição ereta e uma coloração verde-pálida; po~ 

teriormente, as folhas mais velhas tornaram-se amarelas com 

as margens pigmentadas. Puderam também verificar o colorido 

acastanhado das folhas mais baixas da planta que acabaram por 

morrer, prematuramente. O crescime~to cessava, as hastes tor 

navam-se lenhosa,s e as plantas sobreviviam até a época do flo 

rescimento, mas, com apenas poucas folhas túrgidas e de colo

ração esverdeada. 

Os botões laterais permaneciam dormentes e a abertura total 

das flores atrasava de três a cinco semanas. 

Além dessa demora no florescimento, GILLY (1977) 

na França, verificou uma redução no número de flores produzi

das e a formação assimétrica das inflorescências. Também foi 

observada a coloração verde-pálida das folhas e uma menor tur 

gescência. O crisântemo utilizado nesse experimento foi o 

cultivar Spider Luyona. 

ROORDA VAN EYSINGA e SMILDE (198"0) em Glasshouse 

Crops Research and Experiment Station, na Holanda, em um li

vro com a descrição de sintomas de deficiência e excesso de 

nutrientes~ além do fornecimento de dados analfticos para al

guns cultivares, relatam que, além do crescimento sempre limi 

tado, conforme o cultivar, manchas vermelho-acastanhadas po

demaparecer nas folhas mais velhas. 
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Nos casos mais agudos o florescimento atrasava e os ramos flo 

rfferos continham inflorescências pequenas e em mfnima quantidade. 

Deficiência de fósforo -

MESSING e OWEN (1954) na Inglaterra, verifica-

ram, inicialmente, ser reduzida a taxa de crescimento e as fo 

lhas jovens, apesar de pequenas, colocarem-se de maneira a 

formar um ângulo agudo em relação ao eixo principal da plan-

ta; posteriarmente,a planta toda adquiria uma coloração ver

de-escura; em fases mais adiantadas, as folhas velhas torna-

vam-se amareladas, em seguida, acastanhadas e, finalmente, se 

cavam. O mesmo foi observado por WOLTZ e WATERS (1961) e 

PENNINGSFELD (1972) nos cultivares Oregon e Delaware. 

Outro fato interessante observado pelos pri-

meiros autores, foi o aparecimento de pigmentos vermelho-púr-

puras em algumas plantas. A diferença entre cultivares foi 

apontada também como fator importante na seqüência de aparec~ 

menta dos sintomas: para a maioria testada, a morte das fo-

lhas mais velhas processava-se, comparativamente, em maior 

temp6 do que ocorria com algumas delas, entre as quais os cul 

tivares Rose Harrison e Sussex Pink. Também para esses cult~ 

vares, o processo de desenvolvimento do quadro sintomatológi-

co ocorria de maneira aleatória enquanto que, nos demais, ha-

via uma seqüência desses efeitos que primeiro eram observados 
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no ápice dos lóbulos terminais das folhas e, com o tempo, pro~ 

seguiam ao longo da nervura principal das mesmas. 

Para todos os cultivares foi observado: dor-

mência dos botões laterais, atraso na abertura das flores e 

menor número de inflorescências. 

WATERS. (1964) nos Estados Unidos, observou pa

ra os cultivares Oregon e Delaware que, em carência de fósfo

ro, as folhas mais velhas alteravam a cor, passando da verde

-escura para a vermelha e, desta, para a amarela; até, final

mente, chegarem ao tom castanho que, inicialmente, da região do 

ápice foliar, se estendia por toda a folha. 

FERNANDES et alii (1975) em São Paulo, Brasil, 

verificaram que a deficiência de fósforo no cultivar Suzuki 

manifestava-se, primeiramente, nas folhas mais velhas que ad

quiriam coloração c10rótica a partir das margens para o cen

tro do limbo; entretanto, as folhas superiores e as brota

ções laterais apresentavam coloração verde-escura. 

Além desses sintomas, o cultivar Luyona, estu

dado por GILLY (1977) na França, mostrou flores mal formadas 

e com 1ígulas centrais da inflorescência de coloração acasta

nhada. 

Segundo ROORDA VAN EYSINGA e SMILDE (1980) os 

sintomas da deficiência de fósforo, são, de início, dificil

mente distinguidos; no decorrer da cultura, entre as observa 
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ções feitas pelos outros autores .Já m~t:1cionados,· na Holanda, 

também foi verificado que, mesmo após as folhas mars velhas 

tornarem-se amarelas, elas ainda permaneciam presas às hastes. 

Deficiência de potássio 

Os sintomas de carência de potássio descritos 

por HILL et alii (1934), MESSING e OWEN (1954), JOINER e SMITH 

(1962) e LUNT et alii (1963) consistem, basicamente, em uma 

clorose marginal das folhas intermediárias, seguida por um 

crescimento lento e tamanho r~duzido de folhas; as fldres 

também apresentam me~or tamanho e, em alguns casos, as plan

tas tend~m a antettpar o floresdtmento. Os autores concluem 

haver diferenças entre os cultivares na manifestaçâo dos sin

tomas. Assim, observado por MESSING e OWEN (1954) na Ingla

terra, o cultivar Autocrat mostrou, como sintoma inicial de d~ 

ficiência de potássio, uma queimadura regular nas margens das 

folhas, enquanto o cultivar Sussex Bronze apresentou uma ne

crose irregular com queimaduras pronunciadas nos ápices das 

folhas. Para o cultivar Imperial Pink estudado pelos autores, 

a base das folhas foi a primeira regiâo afetada. 

FERNANDES et alii. (1975) no Brasil, com o cul

tivar Suzuki, observaram um amarelecimento inicial das folhas 

inferiores que, após um curto período, passaram a apresentar 

necrose nas extremidades. Foi também notado o aparecimento 
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de uma coloração arroxeada das nervuras que, aos poucos, es

tendeu-se por todo o limbo. As folhas superiores da planta 

pareciam normais, embora, levemente, amareladas. 

Um amarelecimento generalizado em todas as fo

lhas das hastes, com leves pontuações mais escuras sem locali 

zação definida, foi encontrado por GILLY (1977) no estudo do 

crisântemo do cultivar Spider Luyona. No final da cultura hou 

ve o aparecimento de uma cor acastanhada na borda das folhas 

e uma assimetria das inflorescências, principalmente em fun

ção das flores externas. 

Na Holanda, ROORDA VAN EYSINGA e SMILDE (1980) 

trabalhando com o cultiva:" Brown Marble, verificar'am os se

guintes sintomas de omissão de potássio: crescimento severa

mente restringido, ramos finos e fracos e clorose marginal 

das folhas que, após alguns dias, passa a ocupar todo tecido 

entre as nervuras, começando por pequenas manchas que termi

nam unidas em estágios subseqüentes. Gerall'-·mente, as folhas 

mais velhas são afetadas e morrem; depois, as folhas mais no

v a s aprese~tam, uma que i m a d u r a m a r g i n a 1 . O s a u t o r e s t a m b é m o b -

servaram um atraso no florescimento. 

Deficiência de cálcio 

Segundo MESS I NG e OWEN (1954) os sintomas da 

omissão do cálcio são, comparativamente às outras deficiên-
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cias, os que demoram o menor tempo para se manifestar. Con

sistem em uma cloroseaguda nas folhas mais novas, seguida, em 

pouco tempo, por manchas marrons nas margens das folhas. Após 

um curto período, toda a borda da folha fica bronzeada, ocor

rendo um enrolamento das folhas para baixo. Também foi obser 

vada a morte da gema apical e uma diferença entre cultivares 

quanto aos sintomas verificados nas folhas inferiores. As

sim, em alguns, essas folhas continuaram a crescer mais do que 

o normal enquanto que,em outros, além de áreas cloróticas ir

regulares, as folhas, distorcidas, apresentaram coloração ver 

de-escura e aspecto rijo e quebradiço. 

Outros cultivares mostraram diferença quanto à suscetibilida

de, à deficiência e à intensidade da clorose nas folhas mais 

novas. No estudo, os crisântemos dos cultivares Imperial Pink, 

Sussex Bronze e Sussex Red ficaram com as folhas branco-amare 

ladas e apenas poucas manchas pequenas apareceram antes da f~ 

lha secar totalmente. Já nos cultivares Rose Harrison, Autocrat 

e Sussex Pink a clorose não foi tão aguda e manchas marrons, 

grandes e definitivas, desenvolveram-se ao longo das margens 

das folhas, acabando por coalescerem. 

WOLTZ (1959) em Bradenton, F1órida, pesquisan

sando os cultivares Bluechip, Iceberg e Portrait, constatou 

que, sob condições de omissão de cálcio, o ápice das plantas 

secava irreversivelmente e as folhas dispunham-se em 'roseta'; 

tais folhas eram pequenas, grossas e recurvadas na região dis 
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tal. O autor notou a relação da deficiência do elemento com 

a duração da flor que foi pequena quando comparada a plantas 

bem supridas em cálcio. 

No .cu1tivar Suzuki houve um amare1ecimento pr~ 

gressivo das folhas inferiores da planta, como observaram FER 

NANDES et alii (1975). As nervuras tiveram as extremidades 

arroxeadas e, além do secamento marginal de· algumas folhas, 

também foram notadas folhas novas cloróticas e de reduzido ta 

manho. 

Os autores GILLY (1977) na Franç~ e ROORDA VAN 

EYSINGA e SMILDE (1980) na Holanda, concordam em afirmar que, 

além dos problemas nas folhas, observados por outros pesqu;s~ 

dores, na ausência do e1emento}ocorrem também danos às flores 

que medram em número reduzido, com 1igu1as mal formadas e es

curecidas. 

Deficiência de magnésio 

MESSING e OWEN (1954) na Inglaterra, observa

ram que o crescimento é afetado de maneira diferente em fun

ção da idade que as plantas possuem quando o elemento se faz 

deficiente. Assim, em plantas já desenvolvidas, o crescimen

to é menos afetado pela falta de magnésio do que em plantas 

novas. Estas, além de manifestarem os sintomas da deficiên-
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cia dentro de um curto período de tempo, ainda apresentam os 

intern6dios encurt~dos e nâo produzem flores. 

Os pesquisadores também verificaram a possibi-

1 idade dos sintomas de omissâo do nutriente virem a manifes-

tar-se através de três maneiras distintas: 

lª. uma clorose internerval de tónalidade-. vermelho-apurpu

rada nas folhas velhas e medianas da planta que, depois, tor

nam-se bronzeadas e morrem (caso dos cultivares Sussex Red e 

Sussex Bronze). 

2ª. perda geral da cor, na folhagem, com posterior amarelec.i 

mento das folhas mais velhas; rapidamente; aparecem áreas 

bronzeadas irregulares que secam em seguida (caso dos cultiva 

res Rose Harrison e Sussex Pink). 

3ª. as folhas velhas perdem a coloração e, em algumas de-

las, aparecem áreas avermelhadas; logo depois, toda a área 

-internel'val das ~ folhas velhas e medianas ficam recober-

tas por pequenas manchas circulares castanhas que, embora nâo 

aumentem, escurecem e secam (caso do cultivar Imperial Pink). 

Observando tais indícios característicos a alguns cultivares, 

os citados autores concluíram que, embora as aparências das 

deficiências de magnésio se manifestem de uma maneira repent.i 

na para todos eles, os efeitos dessas insuficiências diferem, 

largamente, entre os diferentes cultivares. 
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Na Dinamarca, GORTZ (1968) encontrou sintomas 

da falta de magnésio mais intensos para o cultivar 'BGA Dark 

Bronze Sceptre l do que para 'BGA Festival I. Em ambos os exem 

plares ocorreram redu~!o de 20% na altura das plantas, dimi

nuiç!o no tamanho das inflorescências e produç!o menor. 

BRANSON et alii (1968) da Universidade da Cali 

fórnia, em Riverside, no intuito de estudar os efeitos da omis 

s!o de magnésio em plantas de crisântemo, puderam observar um 

amarelecimento internerval,que progr~dia para uma pigmentaç!o 

púrpura-avermelhada, nas margens das folhas mais velhas. Pró

xima à época do florescimento, uma clorose foliar ocupava a 

maioria das folhas e o número de botões era reduzido. Nesta 

pesquisa, desenvolvida nos Estados Unidos, os cultivares est~ 

dados foram: Iceberg, Indianapolis, Lavander Queen, White 

Spider, Copperhead, Bunbu e White Albatross. 

FERNANDES et alii (1975) em S!o Paulo, Brasi~, 

verificaram que sob condições de deficiência de 

cultivar Suzuki mostrava um amarelecimento total 

magnésio, o 

nas 

basais, nas medianas e, ainda, nas brotações laterais. 

folhas 

Embo-

ra as folhas superiores também apresentassem manchas amarelas, 

essas eram distribuídas sobre um fundo verde-escuro e brilhan 

te. 

GILLY (1977) em estudo com o crisântemo do cul 

tivar Spider Luyona observou coloraç!o esmaecida e pontos 
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marrons sobre as folhas mais velhas, mas, sem haver desseca

mento. Notou que, aproximadamente dez dias antes da colheita, 

ocorria um avermelhamento das folhas inferiores. Tal colora

ç~o de folhas é caracterfstica a certos cultivares que, mui-

tas vezes, permanecem com as nervuras verdes 

EYSINGA e SMILDE (1980). 

Deficiência de enxofre 

ROORDA VAN 

Os estudos nutricionais sobre a deficiência mi 

neral de enxofre na cultura dó crisântemo, ainda s~o mais es

cassos. A primeira observaç~o da qual se tem noticia, foi 

realizada por Laurie e Wagner, em 1940, citadas por ROORDA 

VAN EYSINGA e SMILDE (1980). Nessa pesquisa, foi observado 

que os sintomas da ausência do nutriente caracterizam-se pelo 

r e t.a rd a m e n to· d o c r e s c i me n to, a 1 é m d a r e d u ç ã o do t a ma n h o 

das folhas que acabam por adquirir uma coloraç~o verde-amare-

1 a da; a 1 9 uma s vez e s, p o d e o c o r r e r da n e r v u r a t o r n a r,.. sem a i s 

clara que os tecidos da folha ao seu redor. 

FERNANDES et alii (1975) em São Paulo, Brasil, 

ao submeterem o cultivar Suzuki a condições de omissão de en

xofre, notaram apenas uma clorose geral e um maior alongamen

to da parte aérea da planta. 

ROORDA VAN EYSINGA e SMILDE (1980) na Holanda, 

- trabalhando com o cultivar Sh0esmith, observaram manchas ne-
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eróticas nas folhas mais velhas e, em casos mais graves da 

falta do elemento, além da morte prematura das folhas afeta

das, uma supressão do florescimento. 

Os autores concluíram que os sintomas de defi

ciência do enxofre assemelham-se muito àqueles da de nitrogê

n i o • 

Deficiência de boro 

Um dos primeiros trabalhos de pesquisa sobre 

os sintomas de deficiência nutricional de boro, foi o desen

volvimento por MESSING e OWEN (1954) em Hertfordshire, na In

glaterra., 

Os autores, então, verificaram que as primeiras conseqüências 

manifestaram-se três a quatro semanas após a omissão do ele

mento, sempre nas folhas mais novas, que se tornavam cloróti

caso Os demais efeitos caracterizavam-se pela posição ereta 

adquirida pelas folhas de alguns cultivares, por internódios 

extremamente curtos e por folhas novas muito pequenas. Em al 

guns casos, quando a falha ocorria já com a planta formada, 

as folhas adquiriam uma forma distorcida, arqueando-se para 

trás,de maneira que o ápice foliar quase tocava o pecíolo; 

tais folhas podiam ser numerosas, mas, eram coriáceas e que

bradiças. 
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Entre as nervuras, podia ocorrer uma clorose e, em alguns cul 

tivares, desenvolvia-se uma coloração vermelho-apurpuradá. 

Nesse trabalho, os pesquisadores concluíram que o efeito mais 

importante da omissão do elemento relacionava-se a caracterís 

ticas da inflorescência, sendo que, e~ determinados cultiva

res como Monument, por exemplo, ela pode chegar a não ser for 

mada. 

Assim. um dos efeitos mais característicos ma

nifesta-se por um enrolamento das lígulas que adquirem confoL 

mação tubular, sendo que, em alguns cultivares o tamanho da 

inflorescência torna-se extremamente reduzido. Os cultivares 

Edith Alstcn, Annette, Sussex Bronze, Market Gold e Imper'ial 

Pink mostraram, além de uma encurvadura pronunciada das lígu

las, também um aspecto consistente das inflorescências que, 

após exame mais minucioso, mostraram alterações profundas na 

forma, textura e brilho das lfgulas. Os mesmos sintomas fo

ram observados por WOLTZ (1959) em estudo com os cultivares 

Bluechip, Iceberg e Portrait, nos Estados Unidos. 

PENNINGSFELD (1972) em Munique, Alemanha Oci

dental, com o cultivar Yellow Delaware e BUNT (1973) em 

Sussex, Inglaterra, com os cultivares Golden Princess Anne, 

Tuneful, Mermaid e Dark Red Star, ambos trabalhando com subs

tratos à base de turfa, observaram a formação de flores extre 

mamente alteradas quando sob condições de carência de boro. 
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BOODLEY e SHELDRAKE (1973) da Universidade de 

Cornell, na América do Norte, estudando o crisântemo do culti 

var Indianapolis White, concluíram que a deficiência de boro, 

manifestada, rápida e progressivamente, por um escurecimento 

das 1 í 9 u 1 a s periféricas da i n f 1 o r e s c ê n c i a ,é um dos fatores 

mais graves a prejudicar sua comercialização nos Estados Uni

dos. 

A D A MS e tal i i (1 ~ 7 5 a, 1 9 7 5 b ) c o m o c u 1 t i v a r 

Hurricane desenvolvido em substrato misto de turfa e areia, 

observaram formação de pétalas en~ugadas na: inflorescência 

quando o micronutriente era omitido. Deduziram que, além dos 

efeitos negativos, quando ausente, o Doro ~centua a deficiên

cia de cobre, atrasando o florescimento. 

Outros autores - GILLY (1977), ROORDA VAN EYSINGA 

e SMILDE (1980) - referem-se às defjcjências nutricionais do 

boro, chamando principalmente a atenção para aspectos como: 

entrenós curtos, suberização da nervura principal sobre a fa

ce ventral das folhas, ausência ou não de . florescimento e, 

muitas vezes, escurecimento pronunciado na base das corolas. 

2.4. Níveis analíticos 

A utilização de níveis analíticos deverá ser 

benéfica na condução da cultura quando não .haja sintoma visí 
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vel de deficiência do elemento ou quando se deseje confirmar 

a causa de um suspeito sintoma de deficiência nutricional;: e~ 

tretanto, em consulta à literatura, nota-se uma variação mui

to grande entre os valores do nível analítico melhor adequado, 

determinados por alguns pesquisadores (WOLTZ, 1956; JOINER e 

SMITH, 1962; FERNANDESet alii, 1975; GILLY, 1977). 

Segundo NISHOMOTO et alii (1975) da Universida 

de do Havaí, parte dessa variabilidade pode ser atribuída à 

coleta de amostragem em diferentes fases do crescimento da 

planta, mas, enfatizam, junto a outros autores, a importância 

de se observar as mudanças ocorrentes no conteddo nutricional 

durante todo o ciclo da cultura (JOINER, 1964; BOODLEY e 

MEYER, 1965; KAZIMIROVA, 1972; KAZIMIROVA, 1976; HtRSHEY e 

PAUL, 1981). 

Outro fator que contribui para a variabilidade 

entre os valores citados em literatura refere-se à exigência 

diferencial entre os diversos cultivares pesquisados e, segu~ 

do concordam alguns autores, HILL et alii (193~) WATERS 

(1964), BUNT (1973), tais cultivares deveriam ser agrupados 

em função dos diferentes níveis exigidos. 

Visando facilitar o entendimento do que foi co 

mentado, encontram-se, na tabeia 1, valores analíticos de ma

cro e micronutrientes determinados pelos pesquisadores em di

versos cultivares de crisântemo, em diferentes épocas de amos 

tragem e órgãos da planta. 
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TA8ELA I. Hiveis Inllitlcos de'mlcronutrientes (~) e de .icronutrientes (ppm). determinados por alguns pesquisadores 

"ULTlVAR(ES) 
ORGAO(S) AHOSTRAOO(S) MACRONUTRIENTES (%) . 

PAIs 
E EPOCA(S) : N P K Ca H9 S 

-
Folhas velhas 4.3-4,9 - 6,O-! ,I 1,5-1~ - -

Hn. Dewey EUA 
Final do ciclo 

orty-niner. Folhas velhas 
EUA 4.5-5.0 0.4 4.0-6.0 0.27 0.35 . 

~olds.itb Formação de botões 

~ I batross. Folhas velhas 
EUA 

4.0-4.5 - 4.0 - - -
~ood Me",s Crescimento intensivo 

Folhas ve,1 has 4.0-5.0 0.7-1,2 6.0-t.0 - . -
Bluechip EUA 

Final do ciclo 

Pregon, rolhas velhas 
EUA 3.5-4.5 - 3.5-6.0 . - -

Oehwa/"e 
Inflorescênc i as 1.5 - 2,S - - -Final do ciclo 

pregon. Folhas velhas 3,8-4.1 0.50 5.0-6,0 - 0,20 -EUA 
~ehwlre Crescimento intensivo 

~luecbi'P. folhas retém-~durecl~s 3,5-4.5 - 3.5-6.0 - - -
lnflorescências EUA 1.5 - 2.5 - - -1 ceberg Final do cicio 

~hite Folhas velhas - - 4,8 - 0.10 -
lbatross 8 semanas antes do EUA 

florescimento 

lndianapol is Folhas novas 
0,45 0.17 -EUA - - -

Yellow 6 semanas apÕs 
plantio 

~iant 8etsy Folhas velhas 
EUA - -- - - -

~oss In1cio da cul tura 

Papakha 2.8-2.9 0.5-0.6 2.7-3.4 - - -folhas novas USSR 
Plyvushchie 3.2-3.6 0,5-0.6 3.4-4.4 - - -

Oblaka Crescimento intensivo 
, 

Foi nas velhas 
Gialll I nd i anapo I is - - - - -- -Florescimento EIIA 
White N9 4 

Golden Folhas novas, 
G8 4,4 - 4.4 - - -

Princess Anne Florescimento 

Hurricane Folhas velhas - - - - - -
Folhas novas EUA . - -pollyanne - - .-
Plantio 

Hurricane 
Folhas velhas 

EUA - - - - - -
Florescimento 

Suzuld 
Folhas velhas 

BR 
0.37 3.08 1.17 0.20 0.29 

Final do ciclo 

Spider Fo 1 has novas 3,1 0.22 5,0 1.6 0.19 -cy 
FR 

Luyona Final do ciclo 

Spldera•b,c.e,9,h.I.J. . 4.25 0.46 5.35 1,4 0.50 0.48 

Hurricanea•J• 
Marble3 ,d. -Plnk Folhas novas b c e d f 

Oélawareg• ICL 
Yellow Indlanapollsh. 

0.98· 0.18- 1.95· 1.0· 0.14* 0.25-
Marbleb.8rOft Harblec• 

Elzas I. B1"nie Jeand• 
SMeSllith Crescl"!nto Intensivo 

I 

-

nl ,cultura do c;;sãnte~o. eM diferentes épocas .do ciclo e órgãos da planta. , 

M lCRONUTRlENTES (ppm) 
AUTORES E ANO 

8 Cu Fe Mn Zn 

- - - - . 
ASEN e .. llOON, 

1953 

75 35 200 200 ISO 1I0lU. 1956 

- - - - - LUNT e KDFRANEK. 

1958 

- . . . - JOINER e SHITH. 

1962 

- - - - -- - - - - "ATERS. 1962 

- - - - . 
liA TERS. 1964 

- - . - -- - - - - liA TERS. 1965 

- - - - - . 
8RANSON et a11i. 
1968 

- - - - - HENLEY. 1968 

- 6.1-7.11* - - - NELSON. 191. 

- - - - -- - - - KAZIMIROVA. 1972 -

- - - - 8000LEY e 
·25 

SHELDRAKE. 1973 

- 20.5 - - - 8UNT, 1973 

- 10.8 - -, - GAAVES e - 16.2-18.9 - - -. SUTCLIFFE, 1974 

20-25* 1.&-2.8- 102-128* 7* AOAHS et alii. -. -
1975 

- - - - - FERNA.'iDES et a li i • 
1975 

31 - - - -
GILLY, 1977 

61.5 17.1 236 225 92.21 
ROOROA VAN EYS INGA 

e SIULOE. 1980 
9 h j i e 

'" 

25· 10* 139.5* 2~ 7.19· 
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Pode-se observar qu~,embora o estudo nutricio 

nal com o crisântemo tenha sido iniciado na década de trinta, 

com o trabalho de HILL et alii (1934), ainda são poucos e re

centes os trabalhos, em todo o mundo, a pesquisar níveis ana

líticos de macro e micronutrientes fundamentais ao sucesso da 

cultura, sendo um dos primeiros, o de ASEN e WILDON (1953) re~ 

lizado nos Estados Unidos. Aliado a isso, na análise da tabe 

la 1, nota-se uma variação muito grande entre órgãos amostra

dos, épocas de amostragem, .cultivares pesquisados e, . princi

palmente, níveis de órgãos semelhantes, tanto para uultivares 

diferentes, como para os mesmos cultivares. A maior parte 

desses estudos tem sido feita nos Estados Unidos que, como os 

demais países interessados em dados quantitativos e qualitatl 

vos da cultura, dão maior enfoque à pesquisa dos cultivares 

de maior comercialização em seus domínios territoriais. 

Outro ponto de grande realce é que, além do pequeno nú

mero de trabalhos, os poucos existentes, com exceção dos estudos de WOLTZ 

(1956) e ROORDA VAN EYSINGA e SMILDE (1980), pesquisam, apenas, alguns 

elementos da cultura, sendo que, desses, o nitrogênio e o potássio entre 

os macronutrientes e o boro e o cobre entre os micronutrientes, é que vêm 

recebendo maior atenção. Níveis analíticos do elemento enxofre, de reco

nhecida importância à cultura, quase inexistem nas pesquisas realizadas, 

sendo o trabalho de FERNANDES et alii (1975), realizado em Piracicaba, E~ 

tado de são Paulo, além de pioneiro no Brasil,na área nutricional do cri

sântemo, ainda um dos poucos a referir-se, mundialmente, a níveis do ele

mento enxofre para a cultura. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizou-se mudas de crisântemo (Chrysanthemum 

morifolium Ramat.) cultivar Golden Polaris, antetiormente en

raizadas em substrato de casca de arroz carbonizada. O culti 

var Golden Polaris caracteriza-se ~or apresentar rápido cres

cimento, pouca sensibilidade ao frio e inflorescências de co

loração amarela (GLOECKNER, 1985); é também cultivado para 

obtenção de inflorescências comercializadas aos maços e em va 

sos. 

3.1. Ensaio de campo 

Foi conduzido no municfpio de C~mpinas, Estado 

~e São Paulo, em propriedade rural de produtores de crisânte

mo. 
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Cinco meses antes do plantio, procedeu-se à 

amostragem do solo para análise química, de acordo com os mé-

todos descritos por RAIJ e ZULLU (1977), cujos resultados s~o 

apresentados na tabela 2. 

TA B E L A 2. R e sul ta d o d a a n á 1 i se q u í m i c a d a c a ma d a a r á v e 1 (20' cm) 

do solo na área experimental. 

pH emg/1OOml/TFSA 
(H2O) CO" Pugjml* CTC "" K+ Ca2+ Mg2+ AP+ ~ 
1 :2,5 

Amostra 5,7 0,37 15,05: 0,42 3,20 0,79. 0,18 2,92 7,51 58,72 

* H2S04O,05N 

Objetivando melhorar as propriedades químicas 

do solo, foi incorporado, à área de plantio, hidróxido de cál 

cio e magnésio, numa dosagem equivalente a 500 kgjha. 

As mudas de crisântemo foram distribuídas em 

canteiros de trinta metros quadrados, perfazendo uma densida-

de de sessenta e quatro mudas por metro quadr.ado, cuja popul~ 

ç~o, por hectare, correspondia a 467.700 plantas. Tal quanti 

dade foi obtida através do cálculo da fórmula: 



nQ de plantas/m2 

onde: 

x % da área 

ocupada pela cul

tura, livre da 

área para circula 

ção geral 

número de plantas/m2 = 64 

X largura do canteiro (m) 

largura do canteiro 

acrescida das suas la 

terais (m) 

% da área ocupada pela cultura, livre da área 

para circulação geral = 95 

largura do canteiro = 1,00 

ruas laterais = 0,30 m 

28. 

x 1 ha, 

A cultufa contou com as adubações tradicionais, 

normalmente realizadas em pré-plantio e cobertura, cujos pe

rfodos, formulações e dosagens encontram-se relacionados na 

tabela 3. 
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TABELA 3. Adubações realizadas na cultura do crisântemo IGo1den 

Po1aris l em área total de 30 m2 e por planta. 

PERfoDO FORMULAÇÃO DOSAGEM ( g) PLANTA (g) 

Plantio 4-18-8 2 400 1 ,250 

7º dia 10-14-10 1 200 0,625 

21º dia 4-14-8 200 0,625 

49º dia 10-14-15 900 0,468 

* à base de sulfato de amônio, superfosfato simples e clore 
to de potássio 

o e1eme~to boro foi fornecido durante alguns 

períodos do ciclo da cultura, encontrando-se especificado na 

tabela 4. 

TABELA 4. Fornecimento de boro* à cultura do cultivar Go1den 

Po1aris, em exper1mento ao campo (via não radicular). 

DIAS 10º 50º 112º 

DOSAGEM 250 9 1 500 9 2 000 9 
(em 500 l/ha) 

* tetraborato de sódio 

De maneira semelhante ao experimento em casa-

-de-vegetação, no dia seguinte ao plantio das mudas, o fotop~ 
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r í o d o d a cu 1 tu r a f o i p r o 1 o n g a do, . d i-:a c r i a m e n te, a t é o t r i g é s i -

mo quinto dia, das 17:00 às 21 :00 horas. Após esse período, 

as plantas foram submetidas-a um escurecimento diário até a décima segun

da semana (83º dia), para indução do florescimento; das 16:30 às 6:30 horas. 

o controle de pragas e doenças foi realizado, 

preventiva e .periodicamente, com pulverizações de Ditane M-45 1, 

Copranto1 2 , Sapro1 3 , Cymbush 825 4 , Folido1 5 , Omite 6 , Benlate 7 

e Cercobin 7008 . 

Por volta do q~inquagésimo dia, procedeu-se à 

eliminação do botão central das hastes florais, de modo a 

favorecer o desenvolvimento dos demais. 

Paralelamente aos intensivos tratos exigidos 

pela cultura, durante todo o ciclo da planta, foram realiza-

1. Mancozeb (Etileno bisditiocarbamato de manganês com zinco) 

2. Oxicloreto de cobre 

3. Triflorine N,N ' -{1,4 Piperazinediyl-bis (2,2,2-trichloroethylidene) } -
bis- formamide 

4. {alfa-ciano-3-fenoxibenzil 2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil ciclopropano 
carboxilato } 

5. Dimetyl paranitr9fenil tiofosfato 

6. [2-(p-ter-butilfenoxi) ciclohexil 2-propinil sulfito] 

7. Benomyl (Metil benzimidazol carbamato) 

8. Tiofanato metílico 
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das algumas amostragens, sendo a primeira, seis dias após o pla~ 

tio ·das mudas, sempre entre plantas competitivas e nas quatro 

repetições estabelecidas. As demais coletas foram efetuadas 

no vigésimo sétimo, qüinquagésimo quinto, sexagésimo nono, o~ 

togésimo terceiro, nonagésimo sétimo, centésimo décimo primel 

ro e centésimo vigésimo quinto dias, respectivamente. Cada 

amostra constou de um número variável de plantas, depende~ 

do do desenvolvimento da cultura, sendo que, em nenhuma oca

sião retirou-se menos de duas plantas por coleta. 

As plantas eram colhidas do canteiro e levadas 

ao laboratório para, após lavagem em água destilada e desmine 

ralizada, serem separadas em folhas e hastes. Posteriormente~ 

foram expostas à secagem, em estufa, para determinação do pe

so da matéria seca. Finalmente, procedeu-se à moagem do mate 

rial e à análise química de macro e micronutrientes, exceto 

molibdênio e cloro, segundo os métodos descritos por SARRUGE 

e HAAG (1974). 

3.2. Ensàio em casa-de-vegetação 

As mudas de cri sântemo com, aprox.imadamente, dez 

centímetros de altura, tiveram suas raízes lavadas· em água 

destilada ~ara eliminar quaisquer resíduos do substrato de en 

raizamento, sendo, em seguida, plantadas em número de tr~s, 

em vasos com capacidade de sete litros, contendo sílica. moída. 
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As p'lantas foram irrigadas, até o início dos 

tratamentos, com solução nutritiva, completa (SARRUGE, 1975) 

pela manhã, e com água destilada durante o período mais quen

te do dia e à tarde. Decorridos dois dias do plantio, foram 

submetidas à iluminação artificial com uma lâmpada de cem 

watts para cada quatro metros quadrados de vasos, no . período 

das 17 às 21 horas, diariamente. 

Após vinte e dois dias, efetuou-se o desbaste das mudas, de 

modo a deixar duas plantas em cada vaso. 

Anteriormente ao emprego das soluções, visando 

remover os nutrientes do quartzo, passou-se água, em abundân

cia, pelo interior dos vasos e iniciou-se o ensaio, cinqüenta 

e um dias após o plantio. Os tratamentos empregados até o fi 

nal do ciclo foram: omissão de nitrogênio, omissão de fósfo

ro, omissão de potássio, omissão de cálcio, omissão de magné

sio, omissão de enxofre, omissão de boro e solução completa, 

de acordo com SARRUGE (1975). 

Aos quarenta dias, a iluminação foi. suspensa 

e, aos setenta, as plantas tiveram o fotoperíodo reduzido pa

ra dez horas diárias (das 17:00 às 7:00 horas), até a décima 

sexta semana (llOQ dia). 

Dez dias após a redução do fotoperíodo, quando os botões já 

se faziam evidentes, o botão central do ramo florífero foi 

eliminado, de maneira a favorecer o crescimento dos demais. 
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o desenvolvimento das plantas foi acompanhado 
, , . 

'!' ." 

e todas as anormalidades anotadas até a coleta das plantas, 

por volta do centésimo trigésimo sétimo dia (vigésima semana) , 

quando o material foi lavado e separado em folhas novas, fo-

lhas velhas, hastes e inflorescências. 

Após a secagem em estufa, determinou-se o peso 

da matéria seca e, segundo as recomendações descritas em SAR-

RUGE e HAAG (1974), procedeu-se às análises das amostras dos 

tratamentos onde, com exceção do tratamento completo, foi ana 

lisado apenas o elemento em omissão nos demais corresponde~ 

teso 

3.3. Análises estatfsticas 

o delineamento estatfstico utilizado nos~ en 

saios de campo e de casa-de-vegetação foi o inteiramente ca-

sualizado com quatro repetições. 

Foi realizada a análise da variância dos resul 

tados obtidos, referentes à produção de matéria seca, concen-

tração de macronutrientes e de boro pelos órgãos das plantas, 

em diferentes estádios de seu desenvolvimento. 

A comparação entre médfas das concentrªções de 

nutrientes e produção de matéria seca foi feita através do 

teste de Tukey, ao nfvel de cinco por cento de probabilidade. 
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A análise de regressão para as quantidades ac~ 

muladas de nutrientes e matéria seca das plantas, em função 

das épocas após plantio, foi obtida através de polinômios or

togonais. A escolha das eq~ações foi efetuada em função do 

maior valor do coeficiente de determinação (R2) e do compone~ 

te mais elevado, significativo ao nfvel de, no máximo, cinco 

por cento de probabilidade pelo teste F. 

Vale salientar que, em alguns casos, as equações de regressão 

não se ajustaram, perfeitamente, aos dados obtidos, apesar da 

alta significância encontrada, por terem apresentado pontos 

de acúmulos negativos dentro do perfodo estudado. Tal fato 

contrariou a realidade biológica da planta, já que os valores 

reais obtidos, em todos dos casos, foram- sempre positivos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Crescimento 

Como indicadores de crescimento da planta .fo

ram utilizados os dados de produção de matéria seca, analisan 

do-se o acúmulo obtido nas folhas e hastes da mesmá, em fun

ção de sua' idade. Os resultados são apresentados nas tabelas 

5 e 6 e ilustrados nas figuras 1, 2 e 3. 

O acúmulo de matéria seca, nas hastes das plan

tas, a p r e s e n t o u c r e s c i me n to, se g u n dou m a e q u a ç ã o' d e r e g r e s são 

de 2º grau. 

A t r a li é s d a t a bel a. 5" v e r: i. fi c a - se. que o a c ú m u 1: o 

de,matéria seca nas hastes e nas folhas foi, relativamente, 

lento até o q~inquagésimo quinto dia após o plantio. A par

tir desse período, aumentou, rapidamente, o crescimento, pas

sando do valor de 0,50 grama para 3,48 gramas por planta, 

aos sessenta e nove dias. Entretanto" embora houvesse outro 
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período de aumento considerável, o maior incremento de trinta 

por cento, ocorreu entre o nonagésimo sétimo e o centésimo dé 

cimo primeiro dia. Nessa ocasião, por volta da décima sexta 

semana (lllº dia), as hastes haviam acumulado oitenta por cen 

to do valor final, de 16,40 gramas por planta, ao término do 

ciclo. 

A quantidade de matéria seca produzida pelas 

folhas, ajustou-se a uma equação de primeiro grau (figura 2) 

e mostrou variação na quantidade acumulada nos sexagésimo no

no e centésimo décimo primeiro dias. Os aumentos mais acen

tuados, ocorreram do qüinquagésimo quinto para o sexagésimo 

nono dias e do nonagésimo sétimo para o centésimo décimopri

meiro dias respectivamente. 

Por ocasião da última coleta, o acúmulo de ma

téria seca pelas folhas era de 8,36 gramas por planta. Enqua.!l 

to isso,o acúmulo de matéria seca nas hastes e nas folhas das 

plantas foi sempre crescente, obedecendo a uma equação quadrá 

tica conforme se apresenta na figura 3. Até a décima segunda 

semana, por volta do octogésimo terceiro dia, a maior contri

buição para tal acúmulo foi üevida às folhas, mas, a partir 

daí, as hastes é que assumiram papel dominante, chegando, ao 

final do ciclo, a acumularem sessenta e sete por cento do to

tal obtido de 24,52 gramas por planta. Tal quantidade corre~ 

pondeu a 11,4 tlha de matéri a seca para uma popul ação de 

de 467.700 plantas. 
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TABELA 5. Produções médias de matéria seca pelas hastes e folhas da planta, em gramas por planta 

e quilogramas por hectare (467.700 p1antas/ha). 

Dias após g/p1anta kg/ha 

o plantio Hastes Folhas Tota 1 Hastes Folhas 

6 O,16e* O,25c 0,41d 74,83 116,92 

27 0,32e 0,78c 1,10d 149,66 364,80 

55 O,SOe 1,07c 1,57cd 233,85 500,44 

69 3,25d 4,26b 7,51bcd 1520,02 1992,40 

83 4,62d 4,81b 9,43bc 2160,77 2249,64 

97 8,26c 5,04b 13,31b 3863,20 2357,21 

111 13,16b 8,36a 21,52a 6154,9; 3909,97 

125 16,40a 8,12a 24,52a 7670,28 3797,72 

d.m. s. (Tukey 5%) 0,40 ),76 8,02 

C. V. (%) 42,15 35,70 34,53 

* Médias seguidas de letras não comuns representam difer.eriç·as significativas ao nível 
probabilidade. 

TABELA 6. Equações de regressão e coeficientes de determinação (R 2 ) 

referentes à produção de matéria s~ca pelas hastes e fo

lhas das plantas. 

Orgão da planta Equações R2 

Hastes Y 0,9638 - 0,096Bx + O,OO18x 2 99,10 

Folhas Y -1,1848 + O,0736~· 89,98 

Total Y 0,8474 - O,0736x + 0,0022x 2 98,03 

x - Representa o número de dias após o plantio. 

y - Representa a estimativa do peso da matéria seca, em gra
mas, por planta. 

Total 

191,75 

514,47 

734,28 

3512,42 

4410,41 

6220,41 

10064,90 

11468,00 

de 5% de 
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Figura 2. Produçâo de matéria seca, em gramas/planta, pelas 
folhas do crisântemo, em função da idade, em dias. 

38. 
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Embora haja restrições em se comparar cultiva 

res distintos, WOODSON e BOODLEY (1983) no Estado de Nova 

Vork, também observaram um rápido acúmulo de matéria seca 

nas folhas e hastes do cultivar Giant N. 4 Indianapolis White, 

próximo ao final do ciclo. Aliado a isso, no presente traba 

lho, ficou evidenciado o acúmulo de matéria seca pelas fo-

lhas da planta, durante o desenvolvimento das inflorescências, 

alertado pelos referidos autores. 
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4.2. Concentração e acumulação de nutrientes 

4.2.1. Nitrogênio 

4.2.1.1. Concentração 

Os resultados analíticos referentes à concen

tração de nitrogênio nas hastes e folhas, em função da idade 

da planta, são apresentados na tabela 7. 

Na análise dessa tabela, observa-se que a con

centração de nitrogênio, tanto nas hastes como nas folhas, v~ 

riou com a idade da planta. Nas hastes verifica-se, pela ta

bela 7, a redução em quase metade dessa concentração durante 

o período de estudo, passando do valor de 2,41% no sexto dia 

para 1,25% no centésimo vigésimo quinto dia após o plantio. 

WOODSON e BOODLEY (1983) trabalhando com o cultivar Giant 

nº 4 Indianapolis ~hite, na Universidade de Cornell, encontr~ 

ram resultados semelhantes, num ciclo de nove semanas, con

cluindo que a diminuição do teor de nitrogênio das hastes 

após a sexta semana de crescimento era devida, provavelmente, 

a uma remobilização do elemento para outras partes da planta. 

Nas folhas da planta, de concentração nitroge

nada sempre superior à das hastes, foi observado um aumento 

na porcentagem do nitrogênio durante a quarta semana (27º dia), tornando

-se, a partir daí, sempre decrescente até atingir o valor de 3,13% no fi

nal do ciclo. 
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TABELA 7. Concentrações médias de nitrogênio, em porcent~ 

gem da matéria seca, nas hastes e folhas da pla~ 

ta, em função da idade. 

Dias após plantio 
Orgãos da planta 

Hastes Folhas 

6 2,41a 3,92b 

27 2,49a 4,25a 

55 l,70bc 3,8Bbc 

69 l,30cd 3,72bc 

B3 l,74b 3,59cd 

97 l,37bcd 3,33de 

111 l,20d . 3,32de 

125 l,25d 3,13e 

d. m. s. (Tukey 5%) 0,40 0,31 

C. V . (%) 20,25 7,14 

Os resultados encontrados concordam, parcialme~ 

te, com aqueles obtidos por BOODLEY e MEYER (1965) nos Estados 

Unidos, para o cultivar Bonnaffon Deluxe, quanto ao incremento 

na porcentagem do nitrogênio foliar durante o primeiro mês de 

experimento. Entretanto, após tal período, a conce~tração tor 

nou-se estável, a um alto valor de 4,5%, maior que a do experl 

mento em questão, até o final do ciclo da cultura. 
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4.2.1.2. Acúmulo 

Os resultados obtidos sobre o acúmulo de nitro 

gênio nas hastes e folhas das plantas, em funçãó da idade, 

acham-se expostos nas tabelas 8 e 9 e nas figuras 4, 5 e 6. 

Nas hastes, constatou-se, que a acumulação de 

nitrogênio cresceu, sempre, com a idade da planta, ajustand~ 

-se a uma equação de segundo grau. As quantidades médias ac~ 

muladas variaram de 3,63 mg a 204,17 mg por planta, no perío

do dos seis aos cento e vinte e cinco dias após o plantio. 

As folhas acumularam nitrogênio, segundo uma 

equação de regressão de primeiro grau, e mostraram dois perí~ 

dos distintos durante o tempo em que as plantas eram cultiva

das: um, do sexto ao '~Uinquagésimo quinto dia após plantio 

e, outro, do sexagésimo nono ao centésimo vigésimo quinto, o~ 

de alcançaram o valor médio de 253,59 mg por planta. A dis

tinção entre tais períodos, coincidiu, por volta do qüinquagé 

simo quinto dia, com um relativo aumento na produção da maté

ria seca foliar. 

° total, referente ao acúmulo de nitrogênio 

nas hastes mais folhas da planta, no final do período estuda

do, atingiu uma média de 457,76 mg por planta, correspondendo 

a um valor estjmado pela equação de regressão de 205,00 kg de 

nitrogênio por hectare. Esse total não apresentou uma varia

ção acentuada nas últimas quatro semanas de desenvolvimento 



TABELA 8. Acumulas médios de nitrogênio nas hastes e folhas da planta, em função 

da idade, em miligramas por planta e quilogramas por hectare (467700 

p1anta~/ha). 

Dias após rng/p1anta 

o plantio Hastes Folhas Tota 1 Hastes 

6 3,63e 9,81b 13,44e 1,69 

27 7,74de 33,30b 41,04de 3,61 

55 8,56de 42,50b 51,06de 4,00 

69 44,98cde 168,10a 213,08cd 21,03 

83 80,27bcd 175,47a 255,74bc 37,54 

97 116,17bc 168,10a 284,27 abc 54,33 

111 154,74ab 277 ,45a 432,19ab 72,37 

125 204,17a 253,59a 457,76a 95,4S 

d.m.s. (Tükey5%) 76,21 117,90 173,83 

C.V. (%) 42,00 35,36 33,77 

TABELA 9. Equações de regre~s~o e coeficiente de delermina
ção (R'l, referentes ao acúmulo de nitrogênio nas 
hastes e folhas da planta, em funç~o da Idade. 

Orgãos da planta 

Hastes 

Folhas 

Total 

Equações 

Y : 8,5958 - 0,7967x + 0,0191x' 

Y = -26,2093 + 2,3349x 
y~= -70,6134 + 4,0371.,,; 

x = Representa o número de d i as após a emergênc i a. 

R' 

99,19 
88,43 
91,12 

Y = Representa a estimativa da acumulaç~o de nitrogênio em mg/pl. 

ka/ha 

Folhas Tota 1 

4,58 6,28 

15,54 19,19 

19,87 23,88 

78,62 99,65 

82,06 119,60 

78,62 132,95 

129,76 202,13 

118,60 214,09 

43. 
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das plantas (97 Q dia), o que, aliado à não variação, também 

observada, em maior intensidade para o acúmulo nas folhas, 

durante as nove últimas semanas, reforça as suposições de 

WOODSON e BOODLEY (1983) que, em pesquisa com o cultivar 

Giant nº 4 Indianapolis White, sugeriram que o nitrogênio 

acumulado nas folhas seria, possivelmente, translocado para 

o desenvolvimento das inflorescências, continuando, contudo, 

sua acumulação total, mas, a taxas menos pronunciadas. 
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4.2.2. Fósforo 

4.2.2.1. Concentração 

Os valores da concentração de fósforo nas has

tes e folhas da planta, em diferentes estádios de desenvolvi

mento, são expostos na tabela 10. 

O teor de fósforo nas hastes apresentou um au

mento na quarta e oitava semanas de cultivo (27º e 55º dias) 

e também, por volta da décima quarta semana (97º dia). Nos 

dem~s periodos~ manteve-se sem alteração, chegando, ao final 

do ciclo, com uma concentração de 0,18%. O trabalho de 

FERNANDES et alii (1975) realizado no Brasil, com o cultivar 

Suzuki, num ciclo de 20 semanas, encontrou valores finais de 

0,47% para teores de fósforo presente nas hastes da planta, 

evidenciando uma provável carência do elemento no cultivar 

Golden Polaris estudado. Tal fato poderia ser reforçado pe

los dados de ROORDA VAN EYSINGA e SMILDE (1980) que, embora 

trabalhando com o cultivar Spider em análise de tecido foliar, 

detectou valor de 0,18% de fósforo como o mínimo necessário 

para o desenvolvimento das plantas. 

Nas folhas, as concentrações médias do elemen

to apresentaram um aumento por volta do qüinquagésimo quinto 

dia, mantendo-se sem alteração até a décima oitava 

(125º dia). 

semana 
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TABELA 10. Concentrações médias de fósforo , em porcenti!, 

gem da matéria seca, nas hastes e folhas da pla.!!, 

ta, em função da idade. 

Dias após plantio Órgãos da [!lanta 
fiastes Folhas 

6 O,15bc O,23bcd 

27 O,19a O,25b 

55 0,19a O,29a 

69 O,14c O,24bc 

83 O,lSbc O,20d 

97 O,ZOa O,Z4bc 

111 O,18ab O,21cd 

125 0,18ab O,22bcd 

d. m. s. (Tukey 5%) 0,03 0,03 

C. V. ( %) 13 ,40 11 .85 

Os dados discordam daqueles encontrados por 

JOINER ePOOLE (1967) para o cultivar Bluechip, onde a conce~ 

tração de fósforo apresentou um ligeiro progresso durante to-

do o ciclo da planta. Entretanto, verifica-se uma grande va-

riação entre os resultados obtidos pelos diversos autores pa-

ra os diferentes cultivares. FERNANDES et alii(1975) com o 

cultivar Suzuki, encontraram teores semelhantes de 

até a décima semana de cultivo das plantas (70 Q dia), 

fósforo 

sendo 

que~ a partir dessa ocasião, houve um sensfvel aumento na con 
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centração do elemento, até a décima sexta semana (112 Q dia) ; 

depois, ocorreu uma redução desse teor, fornecendo uma concen 

tração foliar de 0,58%, ao final do ciclo. Tal valor supe

rou, em mais de duas vezes, o teor amostrado nas folhas do 

cultivar Golden Polaris utilizado no presente trabalho. 

4.2.2.2. Acúmulo 

Os resultados obtidos sobre o acúmulo de fósfo 

ro nas hastes, folhas ~ haste~ mais folhas da planta, 

nas tabelas 11 e 12 e nas figuras 7, 8 e 9. 

estão 

As quantidades de fósforo acumuladas nas has-

tes ajustaram-se a uma equação quadrática, tendendo a um acú

mulo crescente do nutriente e alcançando, pela tabela 11, o 

valor de 28,29 mg de fósforo por planta no centésimo vigésimo 

quinto dia após o plantio. 

Para as folhas, observa-se, pela tabela 12 e 

figura 8, que o modelo de acumulação do fósforo ajustou-se a 

. uma equação linear, sendo os valores dos acúmulos médios, pe

la tabela 11, sempre crescentes, embora não variando muito a 

partir da décima semana (69 Q dia), quando as inflorescências 

já mostravam um razoável desenvolvimento. 80 final do ci

clo das plantas, obteve-se um valor de acúmulo foliar do fós

foro ao redor de 18,05 mg por planta, bem inferior àquele de-



TABELA 11. Acumulos medios de fósforo nas hastes e folhas da planta, em função 

da idade, em miligramas por planta e quilogramas por hectare (467.700 

plantas/halo 

Dias após mg/planta 

o plantio Hastes Folhas Tota 1 Hastes 

6 0,23d 0,57d 0,80e 0,11 

27 0,61d 1,97cd 2,58de 0,28 

55 0,96d 3,12bcd 4,08de 0,45 

69 4,74d 10,92ab 15,66cde 2,21 

83 6,97cd 10,92ab 17,89cd 3,25 

97 15,81bc 12,17a 27,98bc 7,39 

111 23,25ab 17,36a 40,61ab 10,87 

125 28,29a '18,05a 46,34a 13,23 

d.m.s.(Tukey 5%) 10,41 8,55 16,36 

C.V. (%) 44,04 39,22 35,99 

TABELA 12. Equações de regress~o e coeficiente de determina-

Org~os da 

Hastes 
Folhas 
Total 

ção (R'), referentes ao acúmulo de fósforo nas 

hastes e folhas da planta, em função da idade. 

planta 

y 1,7326 -
y -2,1119 
y 1,3720 -

fQII~ções 

0,1787x 
+ 0,1585x 

0,1028x 

+ 0,0032x' 

+ 0,0038x' 

R' 

98,46 
91,89 
97.93 

X Representa o número de d i as após a emergênc i a. 

Y Representa a estimativa da acumulação de fósforo em mg/p1. 

kg/ha 

Folhas Total 

0,26 0,37 

0,92 1,20 

1,45 1,90 

5,10 7,32 

5,10 8,36 

5,69 13,08 

8,11 18,99 

8,44 21,67 

49· 
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terminaDo por FERNANDES et alii (1975) de 45,82 mg, com o cul-

tivar Suzuki. Entretanto, os resultados mostraram certa simi 

laridade quanto ao processo de absorç~o até a ocasi~o do de

senvolvimento das inflorescências, havendo também, para o cul 

tivar Suzuki, um progressivo aumento na quantidade foliar de 

fósforo, acumulada até o nonagésimo oitavo dia. A partir des 

se período e de maneira oposta àquela ocorrida para o culti-

var Golden Polaris, a quantidade acumulada pelas folhas dimi-

nuiu até o final do ciclo. 

o acúmulo médio total, representado pela soma-

tória dos acúmulos verificados nas ~a~tes e nas folhas das 
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plantas, ajustou-se a uma equação de segundo grau, conforme 

verificado pela tabela 12 e figura 9, mostrando, através da 

tabela 11, uma maior contribuição para esse total, oriunda 

das folhas, até a décima segunda semana (97º dia). A partir 

desse período até o final do ciclo, as folhas contribuíram em 

apenas quarenta e dois por cento do total acumulado que, no 

centésimo vigésimo quinto dia atingiu o valor de 46,34 mg por 

planta, correspondente a 21,67 kg/ha. 

4.2.3. Potássio 

4.2.3.1. Concentração 

Os resultados obtidos sobre a concentração de 

potássio, nas hastes e folhas da planta, em função da época 

de amostragem, acham-se expostos na tabela 13. 

Para as hastes, constatou-se uma relativa va

riação entre os teores de potássio que:aument:aram até a oitava 

semana (55º dia) após plantio, vindo, depois, a diminuir nas 

nove semanas finais. 

Para as folhas, a concentração média de potás

sio oscilou entre 5,05%, obtida no sexagésimo nono dia após 

plantio, até valores de 3,96% no final da cultura. 
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TABELA 13 . Concentrações méllias de potássio , em porcent~ 

gem da matéria seca, nas hastes e folhas da p1a!!, 

ta, em função da illade. 

o'rgãos da Q1anta Dias após plantio lIastes Folhas 

6 3,60b 4,21 cd 

27 3,64b 4,40bc 

55 4,13a 5,05a 

69 3,14c 4,94a 

83 2,98cd 4,40bc 

97 2,75d 4,78ab 

111 2,37e 3,94d 

125 2,24e 3,96G 

d. m. s. (Tukey 5%) 0,32 0,43 

C. V. (%) B,68 8,24 

Os dados en~ontrados no present~ experimento, 

foram menores que aque 1 es determi nados por BOODLEY e MEYER 

(1965) com o cultivar Bonnaffon Deluxe onde, inicialmente, a 

concentração foliar aumentou de 3,5% a 5,5%, chegando ao va

lor máximo de 6% durante a coloração dos botões. 

Nessa ocasião, o cultivar Suzuki, pesquisado por FERNANDES 

et alii (1975) em Piracicaba, também apresentou, nas folhas 

de plantas conduzidas ao campo, teores médios de 6,38% de po

tássio. 
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4.2.3.2. Acúmulo 

As quantidades de potássio acumuladas nas has

tes e folhas da planta, em função da idade, são apresentadas 

nas tabelas 14 e 15, com ilustração nas figuras 10, 11 e 12. 

Os valores da acumulação de potássio nas has-

tes, ajustaram-se a uma equação de regressão de segundo grau, 

constatando-se um aumento do acúmulo com a idade da planta, 

atingin~o, aos cento e vinte e cinco dias, quantidades estima 

das de 380 mg por planta. Já nas folhas, a acumtilação de po

tássio obedeceu a uma equação linear - observar figura 11 

e mo s t ro u d u a s f a s e s· b em d i s t i n tas, a s a b e r : do sexto ao 

qüinquagésimo quinto dia e, deste, até o final do ciclo. eon 

vém realçar o grande incremento no acúmulo do elemento ocorrt 

do entre os qÜinquagésimo quinto e sexagésimo nono dias. Tal 

período coincidiu com ~ma acentuada produção de matéria seca 

e representou, para as folhas, um aumento de 17 para 69% refe 

rente à acumulação total de 320,74 mg de fósforo por planta. 
, 

Durante quase todo o ciclo da planta, os valo-

res dos acúmulos médios de potássio nas folhas foram maiores 

que aqueles obtidos nas hastes. A exceção aconteceu por vol-

ta do centésimo vigésimo quinto dia, devido à queda das fo-

lhas mais velhas. 



TABELA 14. Acumu10s médios de potássio nas hastes e folhas da planta, em função 

da idade, em miligramas por planta e quilogramas por hectare 

plantas/halo 

Dias após mg/p1anta 

o plantio Hastes Folhas Total Hastes 

6 5,61e 10,49b 16,10c 2,62 

27 11,68e 34,36b 46,04c 5;46 

55 20,70de 54,39b 75,09c 9,68 

69 107,81cde 221,OOa 328,81b 50,42 

83 137,64cd 215,40a 353,04b 64,37 

97 224,05bc 243,04a 467,09ab 104,78 

111 305,74ab 319,49a 625,23a 142,99 

125 368,12a 320,74a 688,86a 172,16 

d.m.s.(Tukey 5%) 120,40 150,94 234,19 

C.V.(:t) 34,85 36,07 30,61 

TABELA 15. Equações de regressâo e coeficiente de determina
ç30 (R'I, rererenLes an acdmu10 de potássio nas 
hastes e folhas da planta, em funç30 da idade. 

Org30s da planta 

Hastes 
folhas 
Total 

Equações 

Y 8,8475 - l,0230x + O,0321x' 
Y -33,5361 + 2,9447x 
Y -113,9090 + 6,1285x 

X Representa o nÜlIlero de dias após a emergência. 

Y Representa a estimativa da acumulação de potássio em mg/pl. 

R' 

98,67 
91,11 
92,12 

kS!/ha 
Folhas 

4,90 

16,07 

25,43 

103,36 

100,74 

113,66 

149,42 

150,01 

( 467.700 

Tota 1 

7,52 

21,53 

35,11 

153,78 

165,11 

218,45 

292,42 

322,17 

55. 
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y = 8,8475 - 1,0230x -t 0,0321 x 2 
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Figura 10. Acúmulo de potássio, em mg/p1anta, pelas hastes do 
crisântemo, em funç~o da idade, em dias. 
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Figura 11. Acúmulo de potássio, em mg/p1anta,pe1as ,folhas do 
crisântemo, em funç~o da idade, em dias. 
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Os dados do presente trabalho, concordam com 

aqueles obtidos por FERNANDES et alii (1975) no estudo do cul 

tivar Suzuki no qual observou-se também um grande aumento na 

absorção de potássio, por volta do qüinquagésimo quinto dia. 

Entretanto, os v~lores referentes à quantidade de potássio e~ 

traída por plantas do cultivar Suzuki, durante todo o ciclo 

da cultura, foram bem superiores aos determinados para o cul-

tivar Golden Polaris, do presente experimento e chegaram a 

504,02 rng por planta, no final do ciclo. 

A extr.aç~ó'. total de potássio p.el as hastes e fo.l has da 

planta, obedeceu. a uma equação de regressão de' primei.ro grau.,mostrando. , 

atr.avés. da tabe la 14 , valores. sempre crescentes q.u e. , aof.i na 1 do ~c i elo , 

çorresponderam a um valor esti~ado rle 305 F OO kg por hectare. 
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4.2.4. Cálcio 

4.2.4.1. Concentração 

Os valores da concentração de,cálcio em partes 

da planta e em função da idade da mesma, são apresentados na 

tabela 16. Através desta, constata-se que os teores de cál

cio, nas hastes da planta, diminuíram com a idade, passando 

do valor de 0,49%, na primeira semana após plan.tio (6º dja), 

para 0,29%, ao final do ciclo. 

Nas folhas, verifica-se um aumento na concen

tração do cálcio, enquanto que os teores do nitrogênio -= .po

tássio diminuíram com a idade da planta. A partir da décima 

sexta semana (lllº dia), a média da concentração foliar obti

da foi de 0,98%. 

Os dados discordam dos obtidos por BOODLEY e 

MEYER (1965) que obtiveram. -teores semelhantes de cálcio 

nas folhas do crisântemo, durante todo o ciclo do cultivar 

Bonnaffon Deluxe, mas, foram parcialmente semelhantes àqueles 

veri fi cados por FERNANDES et al i i (1975) com o cultivar :Suzuki . 

Para esse cultivar, a concentração foliar de cálcio, exceção 

acontecida por ocasião do octogésimo quarto dia, foi .sempre 

crescente até o aparecimento das inflorescências, quando, en

tão, caiu sensivelmente. Os teores de cálcio, determinados 
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TABELA 16. Concentrações médias de cálcio , em porcent~ 

gem da matéria seca, nas hastes e folhas da plan 

ta, em função da idade. 

Dias após plantio 
drgãos da planta 

Hastes Folhas 

6 D,49a 0,81c 

27 0,40b 0,79c 

55 O,44b 0,80e 

-69 0,30cd 0,91b 

83 0,32e 0,90b 

97 0,26d 0,91b 

111 0,26d 0,94ab 

125 0,2ged 1,01 a 

d. m. s. (Tukey 5%) 0,04 0,07 

C. V • (%) 10,1 B 7,19 

por vários autores e em diversos cultivares são, em sua maio-

ria, superiores aos encontrados para o cultivar Golden 

Polaris - ASEN e WILDON (1953), GILLV (1977) - verificando-se, 

todavia, alguns valores menores como os determinados por 

WOLTZ (1956) para os cultivares Fortyniner e Goldsmith, nas 

folhas velhas e durante a formação dos botões. 
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4.2.4.2. Acúmulo 

Nas tabelas 17 e 18 e nas figuras 13, 14 e 15, 

apresentam-se os resultados referentes ao acúmulo de cálcio 

nas hastes, folhas e hastes mais folhas da planta, em função 

da idade. 

A acumulação de cálcio pelas hastes das plan

tas ajustou-se a uma equação de segundo grau (tabela 18, fig~ 

ra 13) e os acúmulos médios, sempre crescentes, variaram do 

valor mfnimo de 0,76 mg por planta aos seis dias ap6splantio, 

até 48,40 mg por planta, aos cento e vinte e cinco dias de 

cultivo. 

Nas folhas, o acúmulo de cálcio foi sempre, no 

mfnimo, 1,7 vez maior ao das hastes e, para representá-lo, 

ajustou-se a ele uma equação de regressão linear. ° aumento 

na acumulação de cálcio foliar caracterizou-se por três perfQ 

dos distintos, a saber: lº - do sexto ao qüinquagésimo quin

to dia ap6s o plantio; 2º - do sexagésimo nono ao nonagésimo 

sétimo; 3º - do centésimo décimo primeiro ao centésimo vigésl 

mo quinto quando o valor médio, por planta, atingiu 82,08 mg. 

A acumulação total de cálcio, pelas hastes e 

folhas da planta, obedeceu a uma equação quadrática, expressa 

na tabela 18 e na figura 15. Os valores, sempre crescente~, 

apresentaram aumentos distintos nos mesmos per fados nos quais 

ocorreram os incrementos no acúmulo de cálcio, para as folhas. 



TABELA 17. Acumulos médios de cálcio na s hastes e folhas da planta, em função 

da idade, em miligramas por planta e quilogramas por hectare 

plantas/halo 

Dias após mg/planta 

o plantio Hastes Folhas Tota 1 Hastes 

6 0,76d 2,02c 2,78c 0,35 

27 1,28d 6,23c 7,51c 0,59 

55 2,17d 8,62c 10,79c 1,01 

69 1O,03cd 41,20b 51,23b 4,59 

83 14,42cd 43,80b 58,22b 6,74 

97 20,55bc 44,10b 64,55b 9,51 

111 33,22b 77 ,90a 111,12a 15,53 

125 48,40a 82,08a 130,48a 22,53 

d.m.s.(Tukey 5~) 14,78 29,72 38,69 

C. V. (%) 38,62 32,93 30,10 

TABELA 18. Equações de regresslo e coeficiente de determina-
ção. (Ra), referentes ao acdmul0 de cálcio nas 

haste~ e folhas da planta, em funçlo da i~ade. 

Orgias da planta 

Hastes 
Folhas 
Total 

Equações 

Y 3,5340 - 0,2870x + O,0051x' 
Y -12,9693 + 0,7151x 
Y 3,3695 - 0,1757x + 0,0097x' 

X Representa o número de dias após a emergência. 

Representa a estimativa da acumula,lo de cálcio em mg/pl. 

R' 

98,95 
88,58 
96,33 

k~/ha 

Folhas 

0,94 

2,91 

4,03 

19,25 

20,48 

20,52 

35,43 

38,38 

(467.700 

Total 

1,30 

3,51 

5,04 

23,95 

27,22 

30,23 

51,97 

61,02 

61 . 
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Figura 14. Acúmulo de cálcio, em mg/planta, pelas folhas do 
crisântemo, em função da idade, em dias. 
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Na décima- oitava semana após plantio (125º dia), o valor real 

do total de cálcio acumulado pelas hastes mais folhas, em con 

_dições reais de campo, correspondeu a 130,48 mg, cujo valor 

estimado por hectare, de 62 kg foi inferior às quantidades o~ 

tidas de nitrogênio e de potássio, mas, superior à de fósforo, 

para o mesmo período. 

Os dados concordam, parcialmente, com aqueles 

obtidos por FERNANDE~ et alii (1975) para o cultivar Suzuki, 

durante um cultivo de vinte semanas, observando-se um aumento 

exagerado no acúmulo entre as oitava e décima semanas (56º e 

70º dias). Por ocasião do centésimo vigésimo sexto dia, a 

q u a n t i d a de., - d e c á 1 c i o a c um u 1 a d a nas f o 1 h a s d o c u 1 t i v a r S u z uk i , 

era, entretanto, o dobro da amostrada para o cultivar Golden 

Polaris, pesquisada no presente trabalho. 
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4.2.5. Magnésio 

4.2.5.1. Concentração 

As concentrações de magnésio, nas hastes e fo

lhas das plantas, obtidas em função da idade, acham-se expos

tas na tabela 19. 

Nas hastes, houve efeito da época nessa conce~ 

tração, que mostrou valores decrescentes com a idade da plan

ta, variando de um valor máximo de 0,32%, no sexto dia após 

plantio, a 0,11% obtido nas d~as semanas finais da cultura 

(lllº e l25º dias). 

Embora com um aumento na concentração foliar 

de magnésio, da quarta semana (27º dia) à décima (69º dia) 

cujo valor médio foi de 0,58% e quando se iniciava a formação 

dos botões - no final do ciclo, as folhas apresentaram valo

res mínimos de 0,42%. 

Os resultados apresentados divergem das infor

mações fornecidas por JOINER e POOLE (1967) com o cultivar 

Bluechip no qual a concentrªção de magnésio apresentou um de

créscimo inicial durante o ciclo da planta para, posteriorme~ 

te, aumentar e manter-se estável. Entretanto, resultados sl 

milares aos do presente experimento, já haviam sido obtidos~ 

em trabalho com o cultivar Suzuki, por FERNANDES et alii (1975) 
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TABELA 19. Concentrações mddias de magndsio • em porcent! 

gem da matéria seca, nas hastes e folhas da pla~ 

ta. em função da idade. 

Dias após plantio 
d'rgãos da planta 

Hastes Folhas 

6 0,32a O,53b 

27 0,28b D,60a 

55 0,29b 0,56ab 

69 O,lSc 0,60a 

83 0,16cd 0.53b 

97 O,13de 0,53b 

111 0,11 e 0,47c 

125 O,lle O,42d 

d. m. s. (Tukey 5%) 0,03 0,04 

C. V .. (%-l 13,51 6,79 

onde foi observada certa variação entre os teores amostrados 

e dois aumentos na concentração foliar de magnésio: um ,me-

nor, por ocasião da formação dos botões e, outro, mais acen-

tuado, durante a décima quarta e décima sexta semanas (98º e 

l12º dias). Posteriormente, tal concentração diminuiu, che-

gando ao final do ci·clo com valores da ordem de 0,37%, meno

res que os encontrados para o cultivar Golden Polaris no pre-

sente trabalho. 
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4.2.5.2. Acúmulo 

As quantidades de magnésio acumuladas pelas 

hastes e folhas da planta nos diferentes estádios de desenvol 

vimento, são apresentadas nas tabelas 20 e 21 e nas figuras 

16, 17 e 18. 

A absorção de magnésio, pelas hastes, obedeceu 

a uma curva de segundo grau e, através da tabela 20, observa

-se os valores médios para a acumulação que, na última semana 

de cultivo, correspondeu a 18,36 mg por planta. 

Nas folhas, a acumulação de magnésio ajustou

-se a uma equação linear (tabela 21 e figura 17), observando-

-se um acúmulo lento até o qüinquagésimo quinto dia. A par-

tir daí, aumentou, bruscamente, para o sexagésimo nono dia. 

Então, dessa ocasião até o final do ciclo, manteve-se, prati

camente, sem alteração apenas com valores sempre maiores que 

os das hastes. 

Os valores acentuados no acúmulo de magnésio 

obtidos nas folhas, em relação às hastes, foram também verifi 

cados por JOINER (1967) nc estudo do cultivar Indianapolis 

White Nº 3. 

Para representar o acúmulo total de magnésio, 

oriundo da somatória das hastes e das folhas da planta, foi 

escolhida uma equação de regressão linear. Verifica-se, pela 



TABELA 20. Ac~mulos midios de magnésio nas hastes e folhas da .planta, em funçio 

da idade, em miligramas por planta e quilogramas por hectare (467.700 

plantas/halo 

Dias apõs mg/planta kg/ha 

o plantio Hastes Folhas Tota 1 Hastes Folhas 

5 0,50e 1,33b 1,83c 0,23 

27 0,87e 4,67b 5,53c 0,40 

55 1,41de 6,11b 7,52c 0,65 

59 5,03cde 26,49a 32,52b 2,82 

83 7,37cd 26,50a 33,87ab 3,44 

97 10,50bc 26,50a 37,OOab 4,91 

111 14,80ab 38,43a 53,23a 6,92 

125 18,35a 33,82a 52,18ab 8,58 

d.m.s.(T~key 5~) 6,10 '6,78 20,65 

C. V. ( ::: ) 34,86 34,81 31,43 

TABELA 21. Equações de re9ress~o e coeficiente de determina
ção (R'), referenLes ao aCI;lIIulo de lIIagnésio nas 

hastes e folhas da planta, em função da .idade. 

Orgãos da planta Equações 

Hastes 

Folhas 

Total 

y = 0,6508 - O,042Bx + O,0015x' 
-2,8714 + O,3245x 

y = -6,3801 + O,4778x 

Representa o número de dias após a emergência. 

Representa a estimativa da acuII,ulação de mangésio em mg/pl .. 

R' 

98,77 
87,03 
90,79 

0,62 

2,18 

2,85 

12,38 

12,39 

12,39 

17,97 

15,81 

Total 

0,85 

2,58 

3,51 

15,20 

15,84 

17,30 

24,89 

24,40 

67. 
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do crisântemo, em função da idade, em dias. 
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69. 

tabela 20, que os acúmulos médios do elemento, até a oitava 

semana (55º dia), como no acúmulo foliar, foram lentos, porém, 

mostraram, durante o sexagésimo nono di a, um aumento vi gproso, 

Nesse perfodo, a quantidade total de magnési.oacumulada pela~ 

folhas e hastes da planta representava 62,32% do total de 

52,18 mg por planta~obtida no final do ciçlo da cultura. 

A absorção acentuada de magnésio, na época de 

formação dos botões florais observada no presente experimento, 

com o cultivar Golden Po1aris, também foi verificada por 

HOFFMAN e KOMOSA (1972) em alguns cultivares poloneses. 
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4.2.6. Enxofre 

4.2.6.1. Concentração 

Os dados analíticos referentes às concentrações 

de enxofre nas hastes e folhas da planta, em diferentes está

dios de seu desenvolvimento, encontram-se na tabela 22. Ob

serva-se que a concentração de enxofre nas hastes apresentou 

mínima,v.atiação, durante quase todo o ciclo da planta. 

Os níveis amostrados variaram entre 0,18%, ob

tido durante o sexto dia após plantio, e 0,11%, obtido ao fi

nal do experimento (125 Q dia). 

Para as fo 1 has, de concentração sempre superior 

à das hastes, os teores de enxofre mostraram uma acentuada qU! 

da por volta do nonagésimo sétimo dia, período próximo à aber 

tura das inflorescências. Após esse período, os teores, nova 

mente,aumentaram, tendo, como valor médio, nas duas últimas 

semanas, 0,22%. 

Os dados divergem dos obtidos por FERNANDES 

et ali; (1975) com: o cultivar Suzuki, pois, embora também va

riassem durante todo o ciclo de vinte semanas, por volta do 

nonagésimo sétimo dia, eram semelhantes às concentr~ções ini

ciais e aumentaram, substancialmente, até a última semana, al 

cançando, nesta, o valor de 0,49%. 
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TABELA 22. Concentrações médias de enxofre , em porcent~ 

gem da matéria seca, nas hastes e folhas da pla!!. 

ta, em função da idade. 

Cl'rgàos da elanta Dias após plantio 
Hastes Folhas 

6 0,18a 0,34b 

27 0,17ab O,41a 

55 0,16 ab O,31b 

69 0,17 ab O,29bc 

B3 0,13 abc O,Z2d 

97 O,12bc O,14e 

111 O,13abc O,24cd 

125 0,11 c 0,21d 

d.m.s. ( Tükey 5%) 0,05 0,06 

C. V • (%) 14,22 19,33 

4.2.6.2. Acúmulo 

Nas tabelas 23 e 24 e nas figuras 19, 20 e 21 

acham-se expostos os resultados sobre a acumulação de enxofre 

pelas hastes, folhas e hastes mais folhas da planta, em fun

ção da idade. 

° acúmulo de enxofre pelas hastes obedeceu a 

uma equação de regressão de segundo grau, mostrando, pela ta

bela 23, valores sempre crescentes que, ao final do ciclo da 

cultura, foram da ordem de 18,07 mg por planta. 



TABELA 23. Acúmulos medios de enxofre nas hastes e fo1 has 

da idade, em miligramas por planta e quilogramas 

p1antas/ha). 

Dias após mg/p1anta 

o plantio Hastes Folhas Total Hastes 

6 0,29d 0,85d 1,14c 0,13 

27 0,55d 3,14d 3,69c 0,25 

55 0,82d 3,28d 4,10c 0,38 

69 5,65cd 12,82bc 18,47b 2,64 

83 6,20ed 10,50be 16,70b 2,89 

97 10,33bc 7,02cd 17,35b 4,83 

111 17,77ab 19,82a 37,59a 8,31 

125 18,07a 16,76ab 34,83a 8,45 

d.m.s. (Tukey 5%) 7,45 6,30 12,15 

C. V. (:':; ) 42,70 28,78 30,89 

TABELA 24. Equações de regrt'ssiio e coef ic iente de determina
ção (R'), referentes ao aCli'lIulo de enxofre nas 

hastes e folhas da planta, em função da idade. 

Orgãos da planta 

Hastes 
Folhas 
Total 

Equações 

: 0,5601 - O,0640x + O,0017x' 
Y :. -1,0173 + 0,1436x 

Y : -5,2864 + O,3074x 

X Representa o número de dias após a emergência. 

Y Representa a estimativa da acumulaç~o de enxofre em mg/pl. 

R' 

95,68 
73,31 

82,97 

72. 

da planta, em função 

por hectare (467.700 

kg/ha 

Folhas Total 

0,39 0,53 

1,46 1,72 

1,53 1,91 

5,99 8,63 

4,91 7,81 

3,28 8,11 

9,26 17,58 

7,83 16,28 
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Figura 20. Acúmulo de enxofre, em mgjplanta, pelas folhas do 

crisântemo, em função da idade, em dias. 
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Figura 21. Acúmulo de enxofre, em mgjplanta, pelas hastes e 
folhas do crisântemo, em função da idade, em dias. 

Nas folhas, a acumulação de enxofre foi repre-

sentada por uma equação de regressão 1 i near, apresentando· um 

pequeno aumento durante as oito semanas iniciais (55º dia). 

Após tal período, ocorreu uma severa elevação na acumulação 

do elemento, quase quatro vezes superior, por volta do sexag~ 

simo nono dia. Embora o acúmulo tenha se acentuado, novamen-

te, ao final do ciclo, desperta a atenção a brusca queda re-

gistrada na décima quarta semana (97º dia), cujo valor de 

7,02 mg por planta foi semelhante àqueles obtidos durante as 

semanas iniciais após plantio., Talvez, tais variações na 

acumulaçâo de enxofre pela planta, estejam ligadas às condi-

ções de mineralização da matéria orgânica do solo, dependen-

tes da umidade e temperatura - MENGEL e KIRKBY (1982). 
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A acumulação total de enxofre nas hastes mais 

folhas da planta, em função da idade, foi representada por 

uma eq~ação linear (tabela 24 e figura 21) cujo valor máximo, 

verificado a campo, aconteceu por volta do centésimo décimo 

primeiro dia e foi igual a 37,59 mg por planta. 

O acúmulo total apresentou três períodos distintos em função 

da idade, ou seja, do sexto ao qüinquagésimo quinto dia após 

plantio, do sexagésimo nono ao nonagésimo sétimo e do centési 

mo décimo primeiro ao centésimo vigésimo quinto dia, quando 

o valor estimado, por hectare, correspondeu a 15,5 kg. 

Os dados do presente trabalho concordam, par

cialmente, com aqueles obtidos ~or FERNANDES et alii (1975) 

para o cultivar Suzuki no qual, embora sempre sob valores su

periores, o acúmulo foliar de enxofre mostrou-se crescente 

até por volta do centésimo décimo segundo dia, diminuindo, de 

pois, suavemente. 
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4.2.7. Boro 

4.2.7.1. Concentração 

As concentr~ções de boro nas hastes e folhas 

da planta, em função das amostragens realizadas em diferentes 

estádios de desenvolvimento, encontram-se na tabela 25. 

Observa-se, tanto nas hastes como nas folhas, 

uma oscilação grande nos teores de boro. Nas hastes, o maior 

valor encontrado foi por volta do qüinquagésimo quinto dia, 

cinco dias após a segunda aplicação do elemento ao campo. A 

partir dessa ocasião, a concentração de boro diminuiu, chega~ 

do ao valor mais baixo, de 10 ppm, por volta da décima sexta 

semana após plantio (lllQ dia). 

Nas folhas, as maiores concentrações também 

coincidiram com épocas de fornecimento do elemento à cultura 

ou seja, após a segunda aplicação, mostrando um teor de 100 p~ 

por volta do qüinquagésimo quinto dia e, após a terceira apl~ 

cação, quando apresentaram o maior teor verificado, de 130 ppm, 

durante a última semana em campo (125 Q dia). 

Os níveis de boro foliar determinados no pr~ 

sente trabalho com o cultivar Golden Polaris, oscilando entre 

o mínimo de 20,5 ppm e o valor mais alto de 130 ppm, concor

dam, com exceção das dua primeiras amostragens, ao sexto e vi 
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TABELA 25. Concentrações médias de boro, em partes por mi-

lhão da matéria seca, nas hastes e folhas da 

planta, em função da Idade. 

Órgãos da elanla 
Dias após plantio 

Hastes Folhas 

6 23,2bc 23,5d 

27 24,5b 20,5d 

55 34,7 a 100,Ob 

69 18,Ocd 34,7c 

83 15,5de 25,Od 

97 16,5d 27,7cd 

111 10,Oe 24,5d 

125 14,7 de 130,Oa 

j • H' • s. (T u k e y 5%) 6,0 8,6 -------
C.V. (%) 26,09 15,04 

gésimo sétimo dia, com os valores obtidos pelos autores LUNT 

et alii (1963) e CRILEY e CARLSON (1970) que, em pesquisa com 

alguns cultivares de crisântemo, determinaram taxas foliares 

'adequadas entre 25 a 200 ppm do elemento. Entretanto, tais 

valores discordam de BUNT (1972) que verificou toxicidade a 

níveis de boro foliar maiores que 120 ppm (adequado 25-30 ppm), 

e de GOGUE e SANDERSON (1973) onde os cultivares Improved 

Albatross e CF NQ 2 Good News mostraram sintomas de toxidez a 

c o n c e n t r a ç õ e s m a i o r esq u e 1 36 e 1 44 P P m , r e s p e c t i v a m e n te. Ne s 

te dltimo caso, para ambos os cultivares, ocorr~u reduç~o no 

crescimento em plantas cujo teor foliar de boro superava 

100 pp. 
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4.2.7.2. Acúmulo 

Os acúmulos médios de boro nas hastes e fo-

lhas da planta, em função da idade, são apresentados nas tabe 

las 26 e 27 e nas figuras 22, 23 e 24. 

Nas hastes, o acúmulo de boro foi ajustado a 

uma equação quadtitica (figura 22) e, através da tabela 26, 

pode-se verificar a tendência progressiva no aumento da quan-

tidade do elemento, com a idade da planta, até o final do ci-

c 1 o . 

A acumulação de boro pelas folhas obedeceu a 

uma equação de regressão de quarto grau e, embora mostrasse 

um ligeiro declfnio durante a décima segunda semana (83º dia), 

tendeu a elevar-se durante o centésimo décimo primeiro dia, 

saltando, acentuadamente, deste para o centésimo vigésimo 

quinto dia, para o valor máximo de 1060,0 ug por planta. 

° total, 'a~resentado pela somatória entre has 

tes e folhas, obteve um acúmulo representado por uma equação 

de quarto grau (tabela 27 e figura 24) e chegou, ao final do 

ciclo, à quantidade de l.297,06 ug por planta, cujo 

por hectare, correspondeu a 606,63 gramas. 

valor, 



TABELA 26. Acúmulos médios de boro nas hastes e folhas da planta, em função 

da tdade, em microgramas por planta e gramas por hectare 

plantas/ha). 

Di as após u9/planta 9/ ha 
o plantio Hastes Folhas Total Hastes Folhas 

6 3,63d 5,81c 9,44e 1,69 2,71 

27 7,93d 16,28c 24,21de 3,70 7,61 

55 17,59d 107,68bc 125,27cde 8,22 50,36 

69 56,63ed 153,38bc 21O,00bcd 26,48 71,73 

83 71 ,65bcd l23,50bc 195,15bcde 33,51 57,76 

97 136,43b 121,98be 258,41bc 63,80 57,05 

111 131,96bc 196,58b 328,54b 61,71 91,74 

125 237,06a 1060,00a l297,06a 110,87 495,76 

d.m.s. (Tukey 5%) "78,31 159,97 197,00 

C.V. (%) 40,39 30,52 27,44 

T~BELA 27. Equações de regressão e coeficiente de determina-
ção (R'), referenles ao acúmulo de boro nas 
hastes e folhas da planta, em função da idade. 

Orgãos da planta Equações 

Hastes 
Folhas 

Total 

x 

y 

. 
Y = 11,9180 - O,9211x + O,0207x' 95,78 
Y = 161,5974 - 31,78l13x + l,38lI3x' - O,0l93x3 + O,OOJlx~ 97,57 

Y = 177.4093 - 33,8884x + 1,4595x' - O,0201x' + O,OOJlx' 97,35 

Representa o número de dias após a emergência. 

Representa á estimativa da aculllulaçiio (je boro em ug/pl. 

(467.700 

Tota 1 

4,41 

11,32 

58,58 

9B,21 

91,27 

120,B5 

153,65 

606,63 

79. 
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Figura 22. Acúmulo de boro, em ug/planta, pelas hastes do 
crisântemo, em função da idade, em dias. 

Y = 161,5974 - 31.7843x -t l,3843x 2 
- O,0193x' + O,OOOlx" 

27 55 69 83 97 111 

Figura 23. Acúmulo de boro, em ug/planta, pelas folhas do 
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Figura 24. Acúmulo de boro~ em ugjplanta, pelas hastes e 
folhas do crisântemo, em função da idade, em dias. 

4.2.8. Ferro 

4.2.8.1. Concentração 

81. 

A s c o n c e n t r a ç. õ e s d e f e r r o nas h a s t e s e f o 1 h a s 

da p 1 anta, eJTI função das di f e r e n t e sé p a c a s de de s e n va 1 v i menta, 

são encontradas na tabela 28. 

Nas hastes, o teor de ferro diminuiu até o se-

xagésimo nono dia (lOª semana), sendo, depois, novamente in-

crementado por volta do octogésimo. terceiro dia (12ª semana) 

após plantio. Desse período até o final do ciclo, 
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TABELA 28. Concentrações médiàs de ferro, em partes por mi-

lh~o da matéria seca, nas hastes e folhas da 

planta, em função da idade. 

Ôrgãos da !;!lanta 
D i as após plantio 

fiastes Folhas 

6 710,Oa 969,Ob 

27 735,5a 1314,5a 

55 542,5b 969,Ob 

69 225,Od 902,Obc 

83 366,Oc 718,Ocd 

97 197,5de 687,Ocd 

111 88,Oe 828,Obcd 

125 133,5de 611 ,5d 

d. m. s. (Tukey 5%) 116,5 236,4 

C. V. (%) 26,35 22,79 

veio apresentar os menores valores, com uma média de 

140 pp. 

Nas folhas, a concentração do elemento, de va

lor sempre superior ao das hastes, mostrou uma grande variabl 

lidade, alterando-se entre o valor máximo de 1.314,5 ppm, du

rante a quarta semana após plantio (27 Q dia), e o teor mínimo 

de 611,5 ppm amostrado ao final do ciclo da cultura. 

Os valores encont~ados:; n'o presente trabalho pa

ra o cultivar Golden Polaris, estão acima dos teores críticos 

determinados por ADAMS et alii (1975) com o cultivar Hurricane 
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e ROORDA VAN EYSINGA e SMILDE (1980) com o cultivar Spider, 

respectivamente de 102 a 128 ppm e 139,5 ppm. 

Todavia, os teores fol iares obtidos para o cultivar Golden 

Polaris superam, no minimo,em três vezes, a concentração fo

liar tida como ideal, de 200 ppm de Fe, determinado por WOLTZ 

(1956) para os cultivares Forty-niner e Goldsmith. 

4.2.8.2. Acúmulo 

As quantidades de ferro acumuladas nas hastes, 

folhas e hastes mais folhas da planta, em função da idade, 

são apresentadas nas tabelas 29 e 30 e n~s figuras 25, 26 e 

27. 

As hastes acumularam ferro segundo uma regre~ 

são linear, ocorrendo uma máxima extração, de 2.234,25 ug por 

planta, ao final do experimento. Entretanto, por volta do 

centésimo décimo primeiro dia (16ª semana), a taxa de acúmu-

1 o e r a sem e 1 h a n t e ã das semanas iniciais. d a c u 1 t u r a o que, tal 

vez, fosse devido à reduzida concentração do elemento nessa 

época (tabela 28). 

O acúmulo nas folhas e o total referente à so 

matória do acúmulo nas hastes e nas folhas, foram represent~ 

dos por equações lineares, apresentando, ambos, grande varia 

ção (tabela 29 e figuras 26 e 27). 



TABELA 29. Acúmulos médios de ferro nas hastes e folhas da planta, em função 

da idade, em microgramas por planta e gramas por hectare 

pl antas/ha). 

Oias após ug/planta g/ha 
o plantio Hastes Folhas Total Hastes 

6 113,85c 240,18d 354,03c 53,24 

27 236,57c 10l1.23cd l247,80bc 110,64 

55 277 ,82c 1072,00bcd 1349, 82bc 129,93 

69 795,12bc 4321,65abc 5116,77atl 371 ,87 

83 1721,55ab 2250, 65bcd 3972,20ab 805,16 

97 1536,55ab 3409, 55abcd 4946,10ab 718,64 

111 1079,50abc 7053,65a 8133.15a 504,88 

125 2234,25a 4928,75ab 7163,OOa 1044,95 

d.m.s.(Tukey 5%)1215,28 3864,52 4295,OS 

C. V. (%) 51,96 51,22 43,46 

T/\BEL/\ 30. Equa·ções de ~egressiio e coeficienle de delermina-

Org~os da 

Hastes 
folhas 

Total 

ç30 (R"), referentes ao acúmulo de ferro nas 

hastes e folhas da planta, em funç~o da idade. 

planta Equações 

y -192,5023 + 16,6408x 
y -394,0295 + 47,8877x 

-586,5326 + 64,5285x 

R" 

76,23 
71,11 

85,70 

x = Representa o número de dias após a emergência. 

Y , Representa a estimativa da acumulaç~o de ferro em ug/pl. 

rol-has 

112,33 

472,95 

501,37 

2021,23 

1052,62 

1594,64 

3298,99 

2305,17 

( 467.700 

Total 

165,57 

583,59 

631,31 

2393,11 

1857,79 

2313,29 

3803,87 

3350,13 

84. 
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dias. 

Ao final do ciclo da cultura, o total estimado, 

ref~rent~ ao acúmulo de ferro nas hastes mais folhas da plan-

ta, por hectare, foi de 3.490 g. 

4.2.9. Manganês 

4.2.9.1. Concentração 

As .c o n c e n t r a ç õ e s d e ma n g a n ê s nas h a s te s e f o -

lhas da planta, em função da idade, são apresentadas na tabe-

1 a 31. 
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TABELA 31. Concentrações médias de manganês, em partes por 

mi 1 hão da matéria seca, nas hastes e folhas da 

planta, em função da idade. 

Órgãos da planta 
Dias após plantio 

Hastes Folhas 

6 lO7,2b 360,Oc 

27 53,2c 153,5ef 

55 54,7c 268,7d 

69 15,2d 146,5ef 

83 30,5cd 115,Of 

97 42,2cd 201,5e 

111 lO5,Ob 825,Ob 

125 164, 7 a lOO8,2a 

d. m. s. (Tukey 5%) 32,6 62,4 

C. V . ( %) 38,64' 13,7,5 

Nas hastes, verifica-se ocorrer o maior valor 

de 164,7 ppm, por volta do centésimo vigésimo quinto dia, ao 

final do ciclo, enquanto os menores teores, de média iguala 

2 9 ,5 P P m , n o p e r i o d o c o m p r e e n d i d o entre o s e x a g é sim o nono e o no _ 

nagésimo sétimo dias. 

Nas folhas, as concentrações de manganês fo-

ram, já no sexto dia após plantio, igual a 360 ppm; desse p~ 

riodo até por volta da décima quarta semana (97º dia), os te~ 

res mostraram certa variação mas, a partir dai, elevaram-se 

até a concentração de 1.008,2 ppm, obtida durante a última se 

mana do experimento. 
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Os teores de manganês, determinados no presen

te trabalho para o cultivar Golden Polaris são, em média, 

maiores que aqueles obtidos por ROORDA VAN EYSINGA e SMILDE 

(1980) nos cultivares Spider e Elzas onde, embora em folhas 

novas, durante a época de crescimento intensivo, as concentr~ 

ções ideais de manganês foram de 225 ppm. Entretanto, os da 

dos estão abaixo dos determinados por WOLTZ (1956) que, em es 

tudo com os cultivares Forty-niner e Goldsmith, determinou 

teores ideais de 200 ppm durante a formação dos botões. 

4.2.9.2. Acúmulo 

As quantidades de manganês, acumuladas nas has 

tes e folhas da planta, em função das diferentes épocas de 

amostragem, encontram-se nas tabelas 32 e 33 e nas figuras 28, 

29 e 30. 

A acumulação de manganês pelas hastes da plan

ta foi representada por uma equação de regressão de terceiro 

grau e, embora crescente, variou pouco até o nonagésimo séti

mo dia (tabela 32, figura 28); após esse perfodo, por volta 

da décima sexta semana (lllº dia), apresentou um teor de 

1.360,5 ppm bem superior às concentrações obtidas nas primei

ras semanas após plantio. Ao final do ciclo da planta, o va

lor do acúmulo de manganês verificado nas hastes do crisânte

mo foi de 2.723,92 ug por planta. 



TABELA 32. Acúmulos médios de manganês nas hastes e folhas da planta, em função 

da idade, em microgramas por planta e gramas por hectare 

plantas/ha). 

Dias após ug/planta g/ha 
o plantio Hastes Folhas Tot a 1 Hastes Folhas 

6 16,66c 89,64b 106,30c 7,79 41,92 

27 17,04c 123,05b 140,09c 7,96 57,55 

55 27;32c 202,82b 230,14c 12,77 94,85 

69 53,87e 696,90b 750,77c 25,19 325,94 

83 141,22bc 599,55b 740,77c 66,04 280,40 

97 334,15bc 1013,65b 1347,80c 156,28 474,08 

111 1360,50b 6895,94a 8256,44b 636,30 3225,23 

125 2723,92ii- 8209,25a 10933;17a 1273,97 3839,46 

d.lf:.s. (Tukey 5%) 1260, 13 2012,1;9 1911,42 

C .V .• (%) 92,16 38,60 29,05 

TABELA 33. Equações de regresslo e coeficiente de determina
ção (R'), referentes ao ac~mul0 de manganês nas 

hastes e folhas da planta, em função da idade. 

Orgãos da planta 

Hastes 
Folhas 
Total 

Equações R2 

y = -208,7625 + 33,2167x - 0,9046x' + O,0066x' 98,85 

Y 1309,5553 103,4151x + 1,2617x' 87,95 
Y = 1767,9012 - 139,3263x + l,6703x' 89,71 

x = Representa o número de dias após a emergência. 

Y =·Reoresenta a estimativa da acumulação de manganês em·ug/pl. 

(467.700 

Tota 1 

49,71 

65,52 

107,63 

351,13 

346,45 

630,36 

3861,53 

5113,44 

89. 
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Nas folhas, o acúmulo de manganês em função da 

idade, obedeceu a uma curva de segundo grau, mostrando dois 

períodos distintos de acumulação crescente: um, do sexto ao 

nonagésimo sétimo dia e, outro, do centésimo décimo primeiro 

ao centésimo vigésimo quinto dia após o plantio, quando atin-

giu quantidade estimada de 8.555,0 ug por planta. 

Uma tendência similar de acumulação crescente 

de manganês foi observada no total acumulado pelas hastes e 

folhas da planta representado, também, p6r uma equação de re

gressão quadrática. Do início do experimento até por volta 
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do centésimo décimo primeiro dia, as hastes mai.s folhas da 

planta haviam acumulado cerca de 12,34%, equivalente a 

1.347,8 ug por planta, do total de 10.933,17 ug verificado 

por ocasião do final do cultivo. No centésimo décimo primei 

ro dia, mostraram um grande aumento na acumulação, cujo va

lor de 8.256,44 ug por planta, nessa ocasião, já correspo~ 

dia a 84% do obtido na ~ltima amostragem. 

o manganês, entre os mj~ronutrientes, foi o 

elemento mais extraído pela cultura, estimando-se, no prese~ 

te trabalho, um total acumulado de 4.887,72 g por hectare de 

plantas após dezoito semanas de cultivo. 

4.2.10. Zinco 

4.2.10.1. Concentração 

As concentr"g.ções de zinco, nas hastes re ':fo

lhas da planta, referentes às épocas das amostragens, acham

-se na tabela 34. 

Nas hastes, a concentração do elemento não mos 

trou uma tendência definida, variando de um valor mínimo de 

20 ppm, obtido durante o nonagésimo sétimo dia após plantio, 

até o teor de 67,7 ppm, verificado ao final da cultura. 

Já na folhas, pode~se notar diferença entre 

os teores médios de zinco nas diversas épocas de amostragem. 



TABELA 34, 'd' d Zl'nco em partes por mi-Concentrações me las e , 

Dias após 

6 

27 

55 

69 

83 

97 

111 

125 

lhão da matéria seca, nas hastes e folhas 

planta, em função da idade, 

Ôrgãos 
plantio 

da planta 

Hastes Folhas 

51,7abcd B3,2c 

30,2cd 50,7d 

23,7cd 60,2d 

60,Oabc 49,7d 

67,5ab 45,7d 

20,Od 51,7 d 

31,2bcd 122,7b 

67,7a 198,Oa 

d, UI, S. (Tukey 5%) 36,S 16,5 
-

C. V. (%o) 70,23 16,87 

da 

93. 

Assim, inicialmente, a concentração de 83,2 ppm obtida aos 

seis dias após plantio, decresceu, por volta da quarta até a 

décima quarta semana (27º ao 97º dias,. respectivamente) a va-

lores médios de 51,6 ppm. Depois, sofreu novos incrementos 

por volta do centésimo décimo primeiro dia e, ao final do ex-

perimento, quanco se obteve uma concentração média de 198 ppm. 

Embora a concen~ração foliar de zinco no cultl 

var Golden Polaris, do presente trabalho~ na época de forma-

ção dos botões (quadragésimo ao octogésimo dia), esteja abai-
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xo da verificada por WOLTZ (1956) nos cultivares Forty-niner 

e Goldsmith, seu teor foi bem superior ao valor mínimo de 

7,0 ppm determinado por ADAMS et alii (1975) no cultivar 

Hurricane e em época de florescimento. 

4.2.10.2. Acúmulo 

As quantidades de zinco acumuladas pelas has

tes, folhas e hastes mais folhas da planta, em função da ida 

de, acham-se assinaladas nas tabelas 35 e 36 e ilustradas nas 

figuras 31, 32 e 33. 

Os acúmulos de zinco,nas hastes, aj~~taram-se 

a uma equação de regressão de segundo grau e mostraram, até 

por volta da décima sexta semana (lllQ dia), pequena varia

ção na quantidade acumulada. Por volta da última semana 

(125º dia), ocorreu um razoável incremento na acumulação do 

elemento que alcançou valores da ordem de 1.109,42 ug de zin 

co por planta. 

A extração pelas folhas e total, referente 

à somatória dos acúmulos nas hastes e nas folhas da planta, 

foram representadas por equações de terceiro grau e mostra

ram similaridade no processo de acumulação de zinco. Assim, 

em ambas, houve efeito crescente na quantidade acumulada em 

função da época de amostragem, sendo significativos os. :in-



TABELA 35. Acúmulos médios de zinco nas hastes e folhas da planta, em função 

Dias após 
o plantio 

6 

27 

55 

69 

83. 

97 

111 

125 

da idade, em microgramas por planta e gramas por hectare 

pl antas/ha). 

ug/planta 
Hastes 

8,D8b 

9,79b 

11,64b 

220,31b 

310,80b 

162,47b 

398,75b 

1109,42a 

Folhas 

20,41c 

39,58c 

64,93c 

211 ,80c 

238,08c 

266,97c 

1019,94b 

1612,5Da 

Tot a 1 

28,49c 

49,37c 

76,57c 

432,11c 

548,88c 

429,44c 

1418,69b 

2721,92a 

Hastes 

3,77 

4,57 

5,44 

103,03 

145,36 

75,98 

186,49 

518,87 

g/ha 
Folhas 

9,54 

18,51 

30,36 

99,05 

111,35 

124,86 

477 ,02 

754,16 

d.m.s.(Tukey 5~) 591,93 328,92 553,94 

c. V. (%) 90,61 33,48 33,19 

TABELA 36. Equações de regressão e coeficiente de determina-
ção (R'l, referenles ao actimulo de zinco nas 

hastes e folhas da planta, em função da idade. 

Orgãos da planta E4uações R2 

Hastes Y = 112,8624 - 8,5192x + O,l176x 2 80,51 
Folhas y = -90,7700 + 16,1818x - 0,4125x' + O,031x 3 96,98 

Total y = -209,8843 + 31,7075x - 0,7522x' + O,OO54x' 95,75 

x Representa o número de dias após a emergência. 

Y Representa a estimativa da acumulação de zinco em ug/pl. 

( 467.700 

Total 

13,32 

23,09 

35,81 

202,09 

256,71 

200,84 

663,52 

1273,04 
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crementos ocorridos das primeiras quatorze semanas (97 Q dia) 

p a r a a d é c i mas e x t a (1 1 1 Q d i a) e, d e s ta, p a r a a d é c i m a o i t a v a 

(125 Q dia). 

Ao final do experimento, a quantidade total de 

zinco extraída por um hectare do cultiva,' Golden Polaris foi 

estimada em 1.191,37 gramas. 
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4.2.11. Cobre 

4.2.11.1. Conéentração 

Na tabela 37 são apresentados os resultados re 

ferentes às concentrações de cobre nas hastes e folhas da 

planta, em função da idade. 

Nas hastes, de concentração sempre inferior à 

observada nas folhas, os teores de cobre variaram bastante, 

apresentando, nas últimas semanas (lllQ e 125Q dias), concen

trações semelhantes às verificadas por volta do sexagésimo n~ 

no dia. O valer mais alto, de 41,7 ppm, foi ottido próximo 

ao perfodo de abertura das inflorescências, por volta do nona 

gésimo sétimo dia (10ª s·emana). 

Nas folhas, os teores do elemento, também va

riáveis, apresentaram o maior valor de 176,2 ppm, durante a 

décima quarta semana (83 Q dia), perfodo no qual os botões ini 

ciavam sua coloração. Ao final do experimento, a concentra

ção foliar obtida foi igual a 83 ppm de cobre. 

Os teores encontrados por GRAVES e SUTCLIFFE 

(1974) e GRAVES et alii (1978) em trabalhos com os cultivares 

Hurricane, Fandango e Pollyane, variáveis entre 10,8 ppm e 

18,6 ppm de cobre e obtidos de plantas recém-enraizadas, são 

próximos aos valores verificados com o cultivar Golden Polaris, 



TAI3ELA 37. Concentrações médias de cobre, em partes por mi-

1h30 da matéria seca, nas hastes e folhas da 

planta, em funç30 da idade. 

Dias após plantio 

6 

27 . 

55 

69 

83 

97 

111 

125 . 

d.m.s. (Tukey 5%) 

c. V. (I) 

Hastes 

13,Dd 

11, Dd 

35,Db 

15.8ed 

39,8ab 

41,7 a 

21, De 

21.,Oc 

6,6 

22 53 

Órgãos da planta 

Folhas 

25,7de 

13,De 

141,2b 

4D,5d 

176,2a 

146,2b 

145,2b 

83,Oc 

25,6 

22,53 

99. 

no presente experimento, cuja concentraç~o média, n6 primeiro 

mês de plantio, foi de 19,3 pprn do elemento. Entretanto, em 

outros perfodos do ciclo da cultura, os valo~es determinados 

para o cultivar Golden Pol~ris discordam daqueles obtidos por 

WOLTZ (1956) e BUNT (1973) cujos valores respectivos de 35 

e 20,5 pprn de cobre, são bem superiores aos encontrados no 

presente trabalho (tabela 1). 
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4.2.11.2. Acúmulo 

Os acúmulos de cobre pelas hastes e folhas da 

planta, em função de sua tdade, acham-se expostos nas tabelas 

38 e 39 e nas figuras 34, 35 e 36. 

A acumulação de cobre, pelas hastes; ajustou-se 

a uma equação de regressão linear (tabela 30 e figura 34), 

mostrando dois períodos distintos, a saber: do sexto dia 

após plantio ao sexagésimo nono e do nonagésimo sétimo ao cen 

tésimo vigésimo quinto. Durante a décima segunda semana (83 Q 

dia), o valor encontrado não diferiu dos demais amostrados . 

Ao final do experimento, a quantidade 2stimada de cobre acumu 

1ada pelas hastes, correspondeu a 331,10 ug por planta. 

Uma equação de regressão linear explica o acú-

mulo de cobre pelas folhas, cujo valor, variando de 6,24 ug/ 

/p1anta aos seis dias após plantio até 1.197,65 ug/planta ob-

tido durante o centésimo décimo primeiro dia, chegou ao final 

do ciclo da cultura com uma média de 682 ug por planta. 

O total acumulado pelas hastes e folhas da 

planta foi representado por uma equação de terceiro grau (ta

bela 39 e figura 36), apresentando, conforme evidenciado atra 

v é s d .1 a n á 1 i se d a t a bel a 38, . acúmulos distintos entre as amostragens 
\ 

realizadas do sexto ao sexagésimo dia após plantio e aquelas obtidasdb oc 

. tagés:imo terceiro ao centésimo v igésimo quinto dia. Na última semana do' 



TABELA 38. Acúmulos médios de cobre nas hastes e folhas da planta, em função 

'da idade, em microgramas por planta e gramas por hectare 

pl antas/ha). 

Dias após u Q I p la nt a g/ha 
o plantio Hastes Folhas Total Hastes 

6 2,03b 6,24c 8,27b 0,94 

27 3,53b lO, l3c 13,66b 1,65 

55 17,39b 149,82bc 167,21b 8,13 

69 55,25b 188,07bc 243,32b 25,84 

83 182,27ab 862,12a 1044,39a 85,24 

97 350,37a 776,l1a 1126,48a 163,86 

111 264,25a 1197,65a 146~,90a 123,58 

125 348,34a 681,75ab 1030,09a 162,91 

d.m.s.(Tukey 5%) 184,45 567, \8 668,03 

C. V. (%) 51,45 49,43 44,38 

TABELA 39. Equações de regress~o e coeficiente de determina-

ção (R'I, referenlp5 ao ilc~mulo de cobre nas 

hastes e folhas da planta, em função da idade. 

Orgàos da planta 

Hastes' 

Folhas 
Total 

Equações 

Y = -86,1685 + 3,3382x 

~ = -181,4514 + 9,2906x 

y = 310,9625 - 41,7131x + O,98J2x' - O,00'I7x3 

x ~ Representa o número de dias após a emergência. 

Y = Representa a estimativa da acumulação de cobre em ug/p1. 

R' 

80,15 

71,01 
91,01 

Folhas 

2,91 

4,73 

70,07 

87,96 

403.21 

362,98 

560,14 

318,85 

(467.700 

Total 

3,86 

6,38 

78,20 

113,80 

488,46 

526,85 

683,73 

481,77 

101. 
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Y -86,1685 + 3,3382x 

6 83 97 11'1 12'5 
di a s após plantio 

Figura 34. Acúmulo de cobre, em ug/planta, pelas hastes do 
crisântemo, em ~unção da idade, em dias. 

y : -181,4514 + 9,2906>< 
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Figura 35. Acúmulo de cobre, em u g/ p 1 a n ta, pelas folhàs do 
crisântemo, em função da idade, em dias. 
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cultivar Golden polaris ao campo, o acúmulo de cobre pel as hastes 

e folhas correspondeu a uma quantidade estimada de 1.232,76 ug 

por planta, equivalente a uma absorção teórica de 576,56 9 

por hectare. 
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4.3. Ensaio em soluções nutritivas 

4.3.1. Produção de matéria seca 

Os resultados referentes à produção de matéria 

seca aomo indicadora do crescimento entre os diversos trata

mentos, são apresentados nas tabelas 40 e 41. 

A análise de variância da produção de matéria 

seca pelos ramos, folhas novas, folhas velhas e lnflorescências 

das planta~., desenvolvidas nas diferentes soluções nutritivas, 

após vinte semanas de cultivo, revelou ter havido um efeito 

significativo de órgãos da plantd~ tratamentos e interação 6~ 

gãos x tratamentos no acúmulo da matéria seca. Observa-se, 

através dos resultados da tabela 40, que" a influência dos tr~ 

tamentos na produção de ;matéria seca, também difere entre os 

órgãos analisados. 

Pela tabela 41, quando se comparou, pelo teste 

de Tukey, o efeito dos tratamentos dentro de cada órgão, yerl 

ficou-se que o acúmulo de ma t é r i a s e c a p e 1 a s f o 1 h as n o v a s das 

plantas, embora sem apresentar diferença entre os diversos 

tratamentos, encontrou as maiores médiàs da produção de maté

ria seca nos tratamentos completo e omissão de boro. Também 

para as folhas velhas, pode-se observar uma superioridade na 

média do tratamento omissão de boro que, embora terrha sido di 

ferente do tratamento omissão de nitrogênio, não o foi dos de 
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Tabela 40. Anãlise de variãncia, da produção de matéria seca pelas hastes, folha nova, 
folha velha e flores das plantas desenvolvidas em condição de casa-de-veget~ 

ção com os tratamentos completo, -N, -P, -K, -Cu, -Mg, -S e -B. 

CAUSA DA VARIAÇAO GL SQ QM F 

Orgãos da .planta (D) 3 864,74 288,24 99,72*" 

Tratamentos (T) 7 210,44 30,06 10,40** 

Interação (O) x (T) 21 213,89 1 D ,18 3,52"* 

Resi"duo 96 277 ,49 2,89 

Total 127 1566,56 

C.V . (%) 45% 

• * Valores de F significptivos ao ni"vel de 1% de prcbabilidade. 

Tabela 41. Pesos médios de mat~ria seca, em gramas, produzidos pelos õrgãos das plan~~ 
desenvolvidas em condições de casa-de-vegetação e soluções nutritivas. 

TRATAMENTOS 

Completo 

Omissão de N 

Omissão de P 

Omissão de K 

Omissão de Ca 

Omissão de Mg 

Omissão de S 

Omissão de B 

d.m.s. (Tukey) 5% 

C. V. (%) 

Orgãos da planta 
Folhas Novas Folhas Velhas Hastes 

4,50a" 2,67ab 15,37a 

l,99a 1,27 b 5,42 b 

2,10a 2,llab 7,37 b 

3,Ola 2,46ab 9,81ab 

2,80a 

2,i7a 

2,fi2a 

4.S2a 

3.45 

47,94 

2,12ab 

l,44ab 

2,34ab 

3.44a 

2,10 

40,26 

5,50 b 

7,37 b 

8.79 b 

5.79 b 

6,54 

34.17 

Inflorescências 

4,87a 

1,07 bc 

3,10ab 

1,07 bc 

0,24 c 

0.79 c 

1 .60 bc 

0.00 c 

2.04 

50.70 

TOTAL 

27.42a 

9,76 b 

14,69 b 

16.36 b 

10,66 b 

12.37 b 

15.35 b 

14,05 b 

10,04 

28,46 

* As letras nao comuns referem-se a diferenças mínimas significativas ao nível de 5% de probabilida
de de tratamentos dentro dos õrgãos. 
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mais, tendo, inclusive, como no caso das folhas novas, supe

rado a média do peso da matéria seca produzida pelo tratamen 

to completo. 

Comparando-se as produções médias de matéria 

seca pelas hastes, constata-se que a solução completa, pro

porcionou o maior acúmulo, não havendo, entretanto, diferença 

significativa com o peso médio da solução carente em potássio. 

Para as inflorescências, de suma importância 

na cultura do crisântemo, nota-se, pela tabela 41, diferenças 

na produç~o de matéria seca entre o tratamento completo e os 

demais tratamentos onde os elementos foram omitidos, excetua~ 

do-se o tratamento onde se omitiu fósforo; no caso da omis

são de boro, não houve produção de flores. 

Embora cada órgão da planta tenha sua importâ~ 

cia no estudo nutricional do crisântemo, o modo de comerciali 

zação do mesmo, feito através de pacotes de um quilograma e 

meio, constituídos por três maços de meio quilograma, faz 

atribuir grande importância ao valor total da matéria seca 

acumulada pelos diversos órgãos das plantas. Nesta linha de 

pesquisa, a análise da tabela 41 traduz as diferenças 

os tratamentos onde se omitiu nutrientes e onde estes 

entre 

foram 

fornecidos: nota-se a diferença significativa entre o maior 

valor de peso mêdio' da matéria seca produzida pelo tratamento 

completo e os demais tratamentos onde os nutrientes foram omitidos. 
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4.3.2. Sintomas de deficiências 

Deficiência de nitrogênio 

Vinte dias após a omiss~o deste nutriente na 

soluç~o nutritiva, as plantas mostraram os primeiros sintomas 

caracterizados por um amarelecimento das folhas mais velhas. 

Tais sintomas prosseguiram de maneira que as plantas apresen

tassem poucas folhas e ramificações. Decorridos mais vinte 

e cinco dias, as folhas novas também apresentaram um amarele

cimento e as folhas basais, uma senescência que aparecia após 

necrose das bordaduras. Alguns botões já haviam sido forma

dos, mas, além de pequenos, apresentavam-se escurecidos; as 

folhas novas eram de tamanho reduzido e as hastes, com inte~ 

nódios bastante distanciados. O tratamento apresentou atraso 

no florescimento, além de flores de tamanho pequeno e em núm~ 

ro reduzido. Durante todo o ciclo da cultura, os sintomas da 

omissão de nitrogênio foram bastante evidenciados. 

Os indícios da deficiência observados durante 

o experimento são semelhantes aos descritos por LUNT e 

KOFRANEK (1958) com as plantas de crisântemo dos cultivares 

Albatross e Good News e por ROORDA VAN EYSINGA e SMILDE (1980), 

nos cultivares Hurricane, Spider e Pink Marble. 
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Deficiência de fósforo 

Nas plantas cultivadas em soluções carentes de 

fósforo, os sintomas de deficiência apareceram trinta e um 

dias após o início do tratamento. As folhas mais velhas apr~ 

sentavam uma coloração verde-profunda e, algumas, possuíam ne~ 

vuras bem pronunciadas; já duas semanas mais tarde, notou-se 

o aspecto coriáceo da maioria das folhas. Os botões florais, 

já bastante desenvolvidos no sexagésimo dia após iniciados os 

tratamentos, por volta do septuagésimo primeiro dia, já esta

vam em processo de abertura, enquanto, no mesmo período, as 

folhas basais da planta mostravam um secamento generalizado. 

Quando da ab~rtura total das flores, ao redor do septuagésimo 

oitavo dia, estas mostravam-se bonitas e grandes, mas, com uma 

persistência muito pequena das lígulas que chegaram a se des

prender, em quase cem por cento, ao simples toque ou manuseio 

das inflorescências. 

Os sintomas de deficiência, observado no expe

rimento, concordam com a maioria daqueles observados por 

MESSING e OWEN (1954), WOLTZ e WATERS (1961) e PENNINGSFELD 

(1972); porém, não foi observado o ângulo agudo formado en

tre as folbas jovens e o eixo principal da planta. Convém sa 

lientar que, nas plantas cultivadas com solução carente em 

fósforo, também não ho~ve atraso na abertura das flores, tam

pouco menor ndmero de inflorescências ou flores mal formadas 
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e com as lígulas centrais escurecidas, conforme observado por 

MESSING e OWEN (1954) para os cultivares Rose Harrisson e 

Sussex Pink, e por GILLY (1977) com os cultivares Luyona, re~ 

pectivamente. Entretanto~ como citado por ROORDA VAN EYSINGA 

e SMILDE (1980), os sintomas da deficiência de fósforo são, 

inicialmente, muito difíceis de serem distinguidos. 

Deficiência de potássio 

Aos vinte e sete dias após o início do trata

mento, apareceram os sintomas·de carência de potássio, carac

terizados por manchas amarelas distribu{das, irregularmente, 

nas folhas mais velhas. Uma semana mais tarde, já se notava 

um amarelecimento nas margens dessas folhas, iniciado na re-· 

gião ~a b~e das mesmas. Próximo ao final do ciclo, as folhas 

novas apresentavam-se com margens amarelecidas e pontilhadas 

de manchas necróticas; os botões flnrais eram pouco desenvol 

vidas e as flores formadas, irregularmente assimétricas, com 

sépalas escurecidas na base. Os sintomas de deficiência de 

potássio foram dos mais acentuados durante a condução do exp~ 

rimento. Por ocasião da coleta das plantas, as folhas mais 

novas, ao invés das mais velhas, é que apresentavam sintomas 

de carência do elemento. 

Há uma concordância na descrição dos sintomas 

referentes à clorose marginal, observada pelos autores MESSING 
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e OWEN (1954); JOINER e SMITH (1960) e LUNT et alii (1963) . 

Entretanto, quanto à antecipação do florescimento, este não 

foi verificado no experimento, observando-se, apenas, a forma 

ção de inflorescências assimétricas, como as encontradas por 

GILLY (1977) no estudo do cultivar Spider Luyona. Queimadura 

marginal das folhas mais novas precedidas do secamento das 

folhas mais velhas também foi observado por ROORDA VAN EYSINGA 

e SMILDE (1980) na Holanda, com o cultivar Brown Marble. 

Deficiência de cálcio 

Os sintomas da deficiência de cálcio surgiram 

vinte e nove dias após o infeio do tratamento, observando-se 

um amarelecimento generalizado das folhas mais novas que apr~ 

sentavam bordos endurecidos e; le~emente, torcidos para cima. 

As plantas, também, mostravam-se mais baixas que as dos demais 

tratamentos e de aspecto compacto. Com o passar do tempo, 

pontos necróticos surgiam nas folsas novas e nas brotações e, 

logo após, tais brotações apresentavam-se totalmente secas; 

as hastes das plantas mostravam-se espessas e apenas alguns 

botões se formavam. No final do ciclo, a maioria desses bo

tões secava e as poucas inflorescências formadas, apresenta

vam sépalas com aspecto semelhante ao de queimadura. Compar~ 

tivamente aos demais tratamentos, foi o que apresentou menor 

número de inflorescências formadas. 
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Os sintomas observados divergem daqueles obti

dos por MESSING e OWEN (1954), principalmente, quanto ao tem

po de sua manifestação e à torção das folhas para baixo. En

tretanto, concordam, parcialmente, com os sintomas apresenta

dos pelos cultivares. Bluechip, Iceberg e Portrait, pesquisa

dos por WOLTZ (1959), na Flórida. 

Deficiência de magnésio 

Os primeiros sinais .de anormalidade foram veri 

ficados, nas plantas, por volta do trigésimo primeiro dia,!> na 

mesma ocasião em que se observa'.'a os indicias de def4r.iência 

de fósforo, no tratamento onde o/mesmo fora omitido. Incial

mente, notou-se um amarelecimento entre as nervuras das fo-

1 has mai s novas que, no entretanto, mantinham as margens e as 

nervuras com coloração verde-escura. Decorrido mais um mês, 

observou-se o pequeno tamanho das plantas, algumas com pontos 

necróticos no limbo e ápice foliar e a coloração amarelada da 

brotação; as folhas mais novas e as da base estavam secas e 

o florescimento, além de pequeno, ocorria de maneira não uni

forme. No final do ciclo, o sintoma mais evidente da omissão 

do elemento era uma acentuada necrose no ápice da maioria das 

folhas. 

Os sintomas verificados no experimento diver

gem daqueles citados pela maioria dos autores que descrevem 
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a carência do elemento sempre manifestado nas folhas mais ve

lhas ou mesmo medianas, mas, nunca, nas mais novas - MESSING 

e OWEN (1954), BRANSON et alii (1968) e GILLY (1977). Entre

tanto, FERNANDES et alii (1975), observaram um amareletimento 

total nas brotações laterais do crisântemo do cultivar Suzuki~ 

cultivado sob omissão de magnésio. 

Deficiência de enxofre 

Decorridos vinte e um dias do início dos trata 

mentos, apareceram os primeiros sintomas da deficiência de en· 

xofre, caracterizados por um amarelecimento das folhas ma'i s 

novas, mantendo as nervuras e bordaduras mais verdes. Após· 

uma semana, verificou-se uma coloração amarelada, também nas 

fol·has mais velhas, inclusive na região". das .. nervuras. As 

plantas possuíam pouca ramificação e, em relação ·.aos demais 

experimentos, apresentavam tamanho mediano. Ao final do ci

clo da cultura, as folhas novas estavam totalmente -amarelas, 

m a r g e a das p o rum f i n o d e 1 i n e a me n t-o ver de, e a s p 1 a n tas : a p r e -

sentavam poucas inflorescências. 

Os sintomas encontrados concordam, parcialmen

te, com aqueles obtidos por Laurie e Wagner, em 1940, citados 

por ROORDA VAN EYSINGA e SMILDE (1980), embora a nervura das 

folhas, incialmente, tenha mostrado uma coloração verde. Tam 

bém o alongamento da parte aérea da planta, verificado por 
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FERNANDES et alii (1975), com o cultivar Suzuki, não foi 

verificado. 

Os sintomas da deficiência de enxofre asse-

melham-se aos de nitrogênio, contudo, aparecendo, principal

mente, nas folhas mais novas. 

Deficiência de boro 

Os primeiros sinais da deficiência de boro 

surgiram por volta do vigésimo primeiro dia, paralelamente 

ao aparecimento dos sintomas iniciais d.a omissão de enxofre, 

e,caracterizavam-:-se; pOt' folhas novas amareli1das I'! -jnterr.ódios 

de reduzido tamanho. Após dez dias dessa primeira manifest~ 

ção. as plantas apresentaram-se, comparativamente às demais, 

de tamanho bastante reduzido, de aspecto denso e com uma bro 

tação que, além de reduzida, parecia sobreposta. Além das 

folhas ,novas, as mais velhas também amareleciam e expunham, 

com bastante evidência, as nervuras, de coloração marrom na 

parte central das folhas; a maioria das folhas encontrava

-se curvada para baixo e tinha aspecto coriáceo. Com o pas

sar do tempo, acentuou-se a coloração amarelada das brota

ções, as folhas mais velhas passaram a apresentar necrose 

marginal com os ápices das mesmas torcidos para dentro. 

Perto da época da coleta, ocasião em que tan-

to as folhas novas como as velhas mostravam sinais 
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de deficiência, pareceu haver uma sensível recuperação 

das plantas. 

o tratamento não apresentou inflorescência e 

os sintomas de deficiência foram dos mais acentuados. 

Os sintomas observados concordam com aqueles 

obtid~s por MESSING e OWEN (1954), na Inglaterra, inclusise 

quanto à ausência de florescimento observada para o cultivar 

Monument. Também outros autores - GILLY (1977) e ROORDA VAN 

EYSING e SMILDE í980) - encontraram resultados semelhantes. 

4.3.3. Níveis analíticos 

As concentrações médias de macronutrientes e 

de boro nas folhas velhas, folhas novas, hastes e inflares 

cências das plantas desenvolvidas em soluções nutritivas com 

pletas e deficientes, encontram-se na tabela 42. As concen

trações dos nutrientes nas folhas novas e velhas do tratamen 

to completo e nas folhas com ou sem sintomas dos tratamen 

tos deficientes, são apresentados na tabela 43. Verifica-se 

que, com exceção das concentrações de enxofre, para folhas 

novas, e das de boro, para hastes, sempre ocorreram diferen

ças entre os tratamentos completo e deficiente, para todos 

os órgãos estudados. 
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Em plantas dos cultivares Oregon, Delaware, 

Bluechip e Iceberg, WATERS (1962, 1965) nos Estados Unidos, 

obteve concentrações correspondentes a 1,5% de N e 2,5% de K 

encontradas nas inflorescências por volta do final do ciclo. 

Tais valores, citados em literatura, foram menores que os en 

contrados no presente trabalhri e, até mesmo, pr6ximos às con 

centrações obtidas nas soluções deficientes. 

Através da tabela 43, constata-se que as con

centrações dos nutrientes foram diferentes nas folhas velhas 

e novas das plantas desenvolvidas em solução completa, -~xce

ção feita para o potássio e o boro. Apenas para os elemen 

tos magnésio e enxofre é que ocorreram diferenças entre os 

teores dos nutrientes nas folhas com sintomas de deficiência 

nutricional e naquelas sem sitomas aparentes o que torna 

evidente,nfveis de "fome oculta" em muitas dessas plantas 

cultivadas em soluções incompletas e que não apresentavam os 

sintomas de carência descritos anteriormente. É fato digno 

de nota as concentrações idênticas de enxofre em folhas no

vas, tanto para plantas cultivadas em soluções completas, sem 

apresentar deficiência,como para aquelas conduzidas em solu

ção deficiente e que demonstraram sintomas de carência. 

FERNANDES et alii (1975) no Brasil, para pla~ 

tas de crisântemo do cultivar Suzuki, determinaram teores de 

macronutrientes nas folhas velhas e em época final do ciclo 

da cultura, iguais a 0,37% de P, 3,08% de K, 1,17% de Ca, 



Tabela 43. Concentrações medias de N, P, K, Ca, MG, S (:t) e de B (ppm), nas folhas de 
plantas de crisântemo, desenvolvidas em soluções nutritivas completa e defi 
cientes. 

Solu~ão completa Solução deficiente 

NUTRIENTE Folhas velhas Folhas novas FoI has com Folhas sem d.m.s; c.v. sintomas sintomas 

N 1,92 b* 2,25a 0,73 c (fv) 0,76 c (fn) 0,13 4,37 

P 0,08 b 0,13a 0,03 c (fv) 0,04 c (fn) 0,02 13,79 

K 2,79a 2,87a 0,42 b (fn) 0,73 b (fv) 0,36 10,10 

Ca 1,68 b 1,18a 0,46 c (fn) 0,58 c (fv) 0,18 9,08 

Mg 0,93a 0,70 b 0,48 c (fn) 0,63 b (fv) 0,13 9,02 

5 O,13a 0,10 b O; 10 b (fn) O,14a (fv) 0,02 9,06 

B 56,SOa 67,25a 33,07 b (fn) 33,80 b (fv) 20,07 20,05 

* Medias seguidas de letras não comuns reft:,'em-se a diferenças sigroificativas ao nível de 5% de pro-
babilidade das folhas dentro do nutriente. 

(fv) = folhas velhas (fn) = folhas novas 

0,28% de Mg e 0,29% de S, valores bem maiores que os encontr~ 

dtis para o cultivar Golden Polaris, do presente trabalho, no 

caso do fósforo e do enxofre. Para esses elementos, até as 

folhas de plantas deficientes apresentaram, respectivamente, 

valores de 0,23% e 0,19% que foram também maiores que os de-

terminados no presente experimento. Tal fato concorda com os 

dados por WATERS (1964) e BUNT (1973) quanto à diversidade na 

exigência nutricional entre os muitos cultivares existentes. 
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Para os elementos cálcio e magnésio, as concentrações obtidas 

no cultivar Suzuki foram menores que as do cultivar Golden 

Polaris, sendo que, para o potássio, aproximadamente semelhan 

teso 

Entretanto, para as folhas novas, com exceção 

dos elementos fósforo e enxofre, todos os demais elementos, 

para o cultivar Golden Po1aris, encontram-se em concentrações 

superiores aos valores criticos determinados por ROORDA VAN 

EYSINGA e SMILDE (1980) na Holanda, com os cultivares Spider, 

Pink Marb1e e De1aware. 

4.4. Observações ger8is 

o escasso número de pesquisas desenvolvidas 

sob condições edafoclimáticas brasileiras com os principais 

cultivares de crisântemo utilizados para fins comerciais, tem 

trazido, aos interessados, muitas dúvidas sobre a correta con 

dução da cultura, principalmente, quanto ao fator adubação.As 

diversas recomendações encontradas,provenientes, em sua maior 

parte, dos Estados Unidos, Holanda e Japão são adaptadas pe

los produtores às nossas condições de cultiv~ ficando,contu

do, incerta a eficiência apresentada. 

A quantidade de nutrientes extraída por plan

tas que apresentem crescimento e produtividade satisfatórios, 

pode constituir-se em fator auxiliar no estabelecimento de 
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programas de adubação, visando, não somente a quantidade, mas, 

a ocasião mais correta em que tal processo deve ser efetuado . 

Contudo, possíveis flutuações na absorção desses nutrientes 

aliadas a variações nas condições climáticas, cultivares utili 

zados e práticas culturais adotadas, fazem com que as tabelas 

de adubação propostas não sejam consideradas absolutas. 

Na Tabela 44 são apresentadas algumas das aduba 

ções realizadas por produtores tradicionais do crisântemo, no 

Estado de São Paulo, durante todo ciclo da cultura, visando, 

principalmente, o fornecimento de N-P-K. Na análise da tabel~ 

pode ser observada a variação éntre a quantidade dos elementos 

.- fornecida às plantas, até mesmo dentro de uma mesma região geográfica de 

produção (Produtor-es 1, 2 e 3 e Produtores 4 e 5 e para o mesmo cultivar. 

Aliado à adubação N-P-K, alguns produtores (Pr~ 

dutor 4) chegam a fornecer à cultura 150 kg/ha de Ca e 60 

kg/ha de magnésio, por volta da décima semana de cultivo (70º 

dia), baseados em observações pessoais quanto à qualidade e du 

rabilidade das in florescências produzidas. O fornecimento de 

enxofre não é diretamente objetivado na produção de crisântemo, 

mas, o elemento é, na maioria das vezes, fornecido ·à cultura 

por participar de adubos convencionalmente utilizados·, tais co 

mo: sulfato de amônia e sulfato de potássio. Assim, outros 

macronutrientes, mesmo que em pequena quantidade, também tor

nam-se disponíveis às plantas na utilização de nitrato de po

tássio, nitrocálcio, nitrato de amônia, superfosfato simples, 
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superfosfato triplo os quais são escolhidos, primordialmente 

em função da economia e disponibilidade no mercado. 

Os micronutrien~es são fornecidos à cultura, na 

maioria das vezes, em caráter corretivo, somente após serem de 

tectadas anormalidades de tal natureza. Entretanto,alguns prQ 

dutores, preventivamen~e, fazem aplicações à cultura, visando 

o fornecimento dos elementos boro, zinco e cobre no plantio 

(Produtor 3) ou próximo à época do desenvolvimento das inflo -

rescências (Produtor 5). 

Pela Tabela 45, verifica-se a quantidade de ma

cro e micronutrientes acumulada pelas hastes e folhas do culti 

var Golden Polaris, ao final do ciclo da cultura, onde a rela

ção N-P-K obtida para o período é 10:1:15 (equivalente à 4,5:1: 

8 em N-P 205-K20). Tal proporção não é constante durante todo 

o desenvolvimento das plantas embora o potássio se mantenha cQ 

mo o elem~nto acumulado em maior quantidade durante todo o ci

clo. 

Em comparação com a Tabela 44, como fornecimen

tos adequados para a produção de hastes e folhas vigorosas, PQ 

de-se avaliar o de nitrogênio, efetuado pelo produtor 5 e o de 

potássio, proporcionado' pelos produtores 2 e 4. As demais apli 

cações às culturas são efetuadas em dosagens aquém ou além das 

quantidades de nitrogênio, fósforo e potássio extraídas pelas 

hastes mais folhas da planta. 
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TABELA 45. Acumulação de macro e micronutrientes pelas hastes e folhas do cultivar 

Golden Polaris, após cento e vinte e cinco dias de cultivo ao campo. 

, Orgãos da Macronutrientes - kg/ha Micronutrientes - g/ha 

planta N P K Ca Mg S B Cu Fe :~n Zn 

Hastes I 95 l3 172 23 8 B 111 153 1045 1274 519 

Folhas I 118 8 150 38 15 8 495 319 2305 3539 754 

Total 213 21 322 51 24 15 507 482 3350 5113 1273 
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5. CONCLUSÕES 

5.1. Crescimento 

- O crescimento da planta é -constante até o 

qüinquagésimo quinto dia, sendo que, a partir desse período, 

apresenta um brusco aumento caracterizado nas hastes, por um 

crescimento contínuo até o final do ciclo da cultura e, nas 

folhas, por uma estabilizaç!o a partir do centésimo décimo 

pri~eiro dia. 

- O acúmulo na produç!o de matéria seca pelas 

hastes e folhas das plantas foi sempre crescente, obedecendo 
-

a uma equaç!o quadrática; ao final do experimento, a matéria 

seca total produzida pelas hastes e folhas de uma planta de 

crisântemo Golden Polaris é estimada em 25 g. 
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5.2. Concentração de nutrientes 

- Nas hastes e folhas da planta, as concentra 

ções de nutrientes são instáveis e variam em função da idade 

da planta. 

- Nas folhas, a concentração de todos os ele

mentos estudados sempre foi superior à das hastes. 

- As concentrações dos macronutrientes: nitro 

gênio, potássio, magnésio e enxofre diminuem nos órgãos com 

a idade da planta; o teor de cálcio, embora diminua nas has

tes durante o tempo de cultivo, aumenta nas folhas. O fósfo

ro, apesar de apresentar pequena variação no teor fol lar: é o 

único macronutriente a aumentar a concentração nas hastes das 

plantas, durante o ciclo da cultura. 

- No caso dos micronutrientes, a concentração 

de ferro diminui, a de manganês aumenta, enquanto que, as de 

boro, zinco e cobre não apresentam uma tendência característi 

ca. 

5.3. Acúmulo de nutrientes 

- A acumulação de nutrientes acompanha, em li

nhas gerais, a produção de matéria seca~ apresentando grande 
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aceleração do qüinquagésimo quinto ao sexagésimo nono dias, 

período durante o qual intensifica-se o desenvolvimento dos 

botões florais. 

- Aos 125 dias após o plantio das mudas, o acú 

mulo de nutrientes pelas hastes e folhas de uma planta de cri 

sântemo do cultivar Golden Polaris, obedece a seguinte ordem 

e quantidade: K689,0 mg; N - 458,0 mg; Ca - 130,0 mg 

Mg - 52,0 mg; P - 46,0 mg; S - 35,0 mg; Mn - 11,0 mg; Fe-

7,0 mg; Zn - 3,0 mg; B - 1,3 mg e Cu - 1,0 mg. 

5.4. Sintomas de deficiências nutricionais 

- Os sintomas, identificados em condições de 

deficiência dos nutrientes, aparecem na seq~ência para os el~ 

mentos N,B, S, K, Ca, P e Mg, sendo mais pronunciados para 

os tratamentos -N, -K, -B e -Ca. 

- A deficiência de nitrogênio é caracterizada 

por um amarelecimento das folhas basais e um atraso no flores 

cimento. A deficiência de fósforo, caracteriza-se pelo aspe~ 

to coriáceo da maioria das folhas~ além da coloração .verde

-profunda verificada nas mais velhas. A carência de potássio, 

por amarelecimento nas margens das folhas mais velhas e inflo 

rescências assimétricas e com sépalas escurecidas na região 

basal. A deficiência de cálcio, por folhas novas de color-a-
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çao amarelada e de bordas torcidas para cima, acrescentando~ 

-se, ainda, um ?ecamento generalizado das brotações 'além da 

redução na produção de inflorescências. A deficiência de ma~ 

nésio, por um amarelecimento internerval das folhas mais no

vas e floração não uniforme. A carência de enxofre, pelo ama 

relecimento das folhas novas e pouca ramificação. A deficiên 

cia de boro, ,por folhas novas amareladas e de ~aspecto coriá 

ceo, além de internódios bastante curtos. 

5.5. Níveis analíticos 

- ° crisântemo cultivar Golden Polaris apre

senta níveis de nutrientes nas folhas, sem sintomas de carên

cia, expressos em função da matéria seca, da ordem de: 1,92% 

e 2,25% de N; 0,08% e 0,13% de P; 2,79% e 2,87% de K; 1,18% 

e 1,68% de Ca; 0,70% e 0,93% de Mg; 0,10% e 0,13% .de S e 

56,5 ppm e 67,25 ppm de B. 

Os níveis de nutrientes nas folhas, com sin

tomas de carência, expressos em função da mat~ria seca, são: 

0,73% de N; 0,33% de P; 0,42% de K; 0,46% de Ca; 0,48% de 

Mg; 0,10% de S e 33,07 ppm de B. 
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