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RESUMO: Com o objetivo de avaliar o desenvolvimento de mudas de rúcula que
foram cultivadas sob o efeito de adubação foliar usando-se uma mistura dos
fertilizantes Biozyme® e Spin®, em diferentes concentrações, um experimento foi
conduzido na casa de vegetação do Colégio Agrícola de Toledo. Foram feitas
adubações foliares nas mudas, aos sete, dez, treze e dezesseis dias após a
germinação e utilizada água para amostras de controle. O fertilizante não
apresentou estaticamente diferença significativa entre os tratamentos para altura das
plantas, já para o diâmetro de copa de planta do tratamento1 e do tratamento2
mostraram diferença com 5,23 cm no tratamento1 e 4,9 cm no tratamento2, já para a
testemunha 4,15 cm resultando em letras diferentes a TUKEY a 5% de
probabilidade.
Palavras-chave: Tratos culturais. Rúcula. Adubo foliar.
Development of the arugula in trays at different doses foliar fertilizers
after sowing
ABSTRACT: In order to evaluate the development of arugula seedlings that were
cultivated under the effect of foliar fertilization using a mixture of Biozyme® and
Spin® fertilizers in different concentrations, an experiment was conducted in the
greenhouse of the Agricultural College of Toledo. Leaf fertilization was carried out at
7, 10, 13 and 16 days after germination and water was used for control samples. The
fertilizer did not show a statistically significant difference between the treatments for
plant height, but for the plantar diameter of the treatments1 and treatment2 showed
1

E-mail: profemmanuelzullo@gmail.com
E-mail: tayrine_hoblos@hotmail.com
3
E-mail: oliveira.anne35@gmail.com; e-mail: rockenbachbiia@outlook.com
2

95

differences with 5.23 cm in the treatment1 and 4.9 cm in the treatment2, for the
control 4, 15 cm resulting in diferent letters in TUKEY at 5% probability.
Keywords: Cultural treatments. Arugula. Leaf fertilizer.

INTRODUÇÃO
A rúcula da espécie (Eruca sativa) é uma hortaliça anual pertencente à família
Brasicaceae. Possui porte baixo medindo até 20 cm de altura com folhas verdes e
recortadas caraterísticas, tem como centro de origem e de domesticação o
mediterrâneo e oeste da Ásia. (FILGUEIRA, 2008). Foi introduzida no Brasil por
imigrantes italianos e, devido seu sabor picante, suas folhas são utilizadas em
saladas, pizzas e em uma vasta variedade de produtos.
Entre as variedades de hortaliças folhosas, a alface é a mais produzida e
consumida pelos brasileiros, porém a rúcula, na última década, vem conquistando
um lugar importante no mercado. (SILVA, 2004). Ela vem se destacando
mundialmente, devido às suas propriedades nutricionais e fitoterapêuticas, sua
composição química rica em vitaminas, sais minerais e fibras, além da presença de
cálcio, compostos sulfurados, enxofre, ferro, fibras, fósforo e potássio. (MAIA, 2006).
O consumo regular da rúcula traz vários benefícios, por ser uma planta rica em
vitaminas C e A, sais minerais como ferro e cálcio e proteínas o que está associada
a uma dieta equilibrada, funciona como estimulador de apetite e possui efeitos antiinflamatórios e antioxidantes para o organismo. (SALA et al, 2004).
Seu período de cultivo, que abrange desde a emergência da plântula até a
iniciação floral, apresenta uma produção economicamente viável para o consumo
humano, que se encerra ao atingir o maior tamanho das folhas entre 15 a 20 cm.
(PURQUERIO; TIVELI, 2005). Em Mossoró, RN, por exemplo, a rúcula apresenta
um ciclo curto, com a colheita prevista para 30 dias após a semeadura,
apresentando crescimento lento nas primeiras semanas e maior taxa de crescimento
entre 25 e 30 dias. (GRANGEIRO et al., 2011). Para sua comercialização, a rúcula é
normalmente colhida de uma só vez, arrancando-se as plantas inteiras com folhas e
raízes. Ela pode, no entanto, ser colhida diversas vezes, cortando-se as folhas
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sempre acima da gema apical, onde haverá rebrota, possibilitando novos cortes
posteriores. (MINAMI; TESSARIOLI NETO, 1998).
Para Trani et al (1992), o bom desenvolvimento da planta, com folhas grandes
se dá em temperaturas entre 15 a 18° sendo que a melhor época do ano para o
plantio ocorre entre março e julho. Entretanto, mesmo a rúcula tendo melhor
desenvolvimento em temperaturas amenas, ao longo do tempo ela tem sido
cultivada por diversas regiões brasileiras. (FILGUEIRA, 2008).
Para que as plantas alcancem seu ápice em desenvolvimento, é de extrema
importância que um conjunto de fatores bióticos e abióticos favoreçam a cultura,
dentre eles pode-se colocar em destaque o suplemento nutricional e o fornecimento
hídrico em qualidade e quantidade satisfatória.
Neste contexto o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses
de adubo foliar após a emergência da rúcula.
1 DESENVOLVIMENTO
A área explorada com hortaliças no Brasil é estimada em 800 mil hectares,
com produção de aproximadamente 16 milhões de toneladas. Esta atividade gera
2,4 milhões de empregos diretos e renda superior a 8 bilhões de reais (HORA et al,
2004). Embora a rúcula seja mais bem adaptada à condição de clima mais ameno
ainda assim ela se desenvolve muito bem no cultivo regional (Toledo-PR), pois seu
ciclo e forma de condução se assemelham muito aos de espécies já amplamente
cultivadas na região, como a alface.
A crescente demanda por hortaliças de alta qualidade ofertadas durante o ano
todo tem contribuído para o investimento em novos sistemas de cultivo que
permitem uma produção adaptada em diferentes regiões e condições adversas do
ambiente. (CARRIJO et al, 2004).
O consumo de água por hortaliças folhosas é influenciado pelo crescimento
da salinidade na água reduzindo o potencial osmótico da planta (SOARES et al,
2010), o que dificulta a absorção de nutrientes e diminui a evapotranspiração,
desenvolvimento e produção da cultura (SILVA et al, 2005).
Entre os fatores de produção que afetam os custos para produzir a cultura,
estão os insumos utilizados na adubação dessa hortaliça, como os estercos (bovino,
caprino, ovino e aves), por ser um recurso que nem sempre está disponível para o
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agricultor. Diante disso, a adubação verde surge como uma opção viável ao
pequeno agricultor que trabalha no sistema familiar de produção. De acordo com
Fontanétti (2006), a adubação verde destaca-se entre essas técnicas por promover
melhorias físicas, químicas e biológicas do solo, além de exercer importante efeito
no manejo das doenças e plantas invasoras, quer pelos efeitos físicos e/ou
alelopáticos.
No Brasil ainda são escassas as informações sobre a nutrição da rúcula. Na
maioria das vezes os resultados de pesquisas obtidos para a alface são usados
como orientação para a realização da adubação dessa cultura. (KATAYAMA, 1993).
2 MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na casa de vegetação pertencente ao colégio
agrícola, localizada no Município de Toledo - PR. A região apresenta clima tropical,
de latitude sul 24° 47° 16° e longitude oeste 53° 43° 29°. O delineamento
experimental utilizado totalmente casualizado em triplicata. Foi semeada rúcula de
variedade folha larga em bandeja de poliestireno expandido de 200 células, após
sete dias da germinação iniciou-se a aplicação do fertilizante foliar Biozyme®
(fitoativador composto de macronutrientes e micronutrientes) nas dosagens de 3 mL
L-1, 4 mL L-1 e 5 mL L-1, as aplicações ocorreram aos 10, 13 e 16 dias após a
germinação. Para o tratamento controle foi utilizado água. Cada planta foi
considerada uma unidade experimental, totalizando 40 plantas por tratamento.
A estrutura da casa de vegetação é de aço galvanizado, sendo as partes
laterais e frontais confeccionadas com tela negra, com 50% de sombreamento. A
cobertura em arco tipo túnel, medindo 7,0 m de largura e 18,0 m de comprimento,
com manta de polietileno de baixa densidade, transparente, com 0,15 mm de
espessura.
A metodologia usada, neste trabalho, foi descrita e adaptada por Silva (2009),
avaliando a altura de plantas (mensurada numa amostra de dez plantas, retiradas
aleatoriamente da área útil, obtida com auxílio de um paquímetro, a partir do nível do
solo até a extremidade das folhas mais altas, e que foi expressa em centímetros) e o
diâmetro copa ou diâmetro de planta (medindo da ponta de uma folha para a ponta
de outra). Sendo os dados submetidos a análise de variância e comparados pelo
teste de Tukey ao nível de 5% com auxílio do programa estatístico ActionTM.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
TABELA 1 - Características de crescimento das plantas de rúcula cv. Vanda em
resposta à aplicação de ácidos húmicos e bactérias promotoras de crescimento em
plantas tratadas com fertilizante foliar com a mistura de Biozyme®, nas dosagens 3
a 5 mL L-1 ou água como controle. Toledo, 2018.
Características de crescimento (2)
(1)
ALT
CMF
LMF
MFCa
MSCa
------------cm-------------------g planta-1------Biozyme®
33,10a
28,99a
8,93a
35,27a
3,16ª
Controle
31,82b
26,14b
7,34b
33,99a
2,14b
Média
32,46
27,56
8,13
34,63
2,65
CV (%)
2,94
3,64
9,32
4.56
18,74
4,4802E0,09509
p-valor
0,00921
0,000240
0,000296
06
(1)
Tratamentos: Biozyme® e controle. (2) Características de crescimento: ALT: Altura
de planta, CMF: Comprimento da maior folha, LMF: Largura da maior folha, MFCa:
Massa fresca da parte aérea, MSCa: Massa seca da parte aérea.
Tratamentos

Tem-se que, médias de massa fresca de parte aérea, seguidas de letras
iguais, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5%
de probabilidade, mesmo que visualmente o resultado teve diferença significativa,
pois a média no tratamento1 foi de 35,27 g pl-1 já no controle 33,99 g pl-1.
Nos indicadores altura de planta, comprimento de maior folha, largura de
maior folha e massa seca da parte aérea, resultaram em um aumento significativo
na área foliar, consequentemente um p-valor abaixo de 5% pela análise de Tukey,
que, para um próximo experimento, os pesquisadores possam analisar a eficiência
na produção de fotossíntese, ou seja, aumentando a produtividade final. Analisando
aplicação de fósforo tanto no solo como via foliar, Batista et al. (2012), confirmou
que na aplicação foliar o resultado foi maior na absorção de potássio e cálcio,
nutrientes específicos para um bom desenvolvimento e floração de uma planta.
Corroborando os resultados apresentados, Lopes & Guidolin (1989),
mostraram que as Olerícolas, podem ter aumento na produção com a aplicação de
adubação foliar, além de reduzir as deficiências nutricionais específicas. De acordo
com Vessey (2003) e Freire et al (2010), os biofertilizantes bovinos quando
aplicados via foliar proporcionam melhores condições para o alongamento celular
das plantas em decorrência da melhoria física do ambiente edáfico e do estímulo à
ação de proteínas e solutos orgânicos.
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Uma problemática do excesso de nitrogênio na adubação de rúcula é o
aumento na concentração de nitrato em suas folhas, que reduz a qualidade da
hortaliça e pode dar origem a compostos carcinogênicos, caso seja reduzido a nitrito
após o consumo. (TANAKASHI et al, 2007; PURQUERIO et al, 2007; CAVARIANNI
et al, 2008). Porém, as pesquisas realizadas no Brasil demonstram que, por haver
maior disponibilidade de radiação solar, os teores de nitrato encontrados em alface
produzida em escala hidropônica são bastante inferiores aos limites máximos
preconizados pela união europeia, o que indica não haver risco à saúde humana.
(LUZ et al, 2008).
A compostagem de resíduos orgânicos, reutilização de restos culturais e o
uso de biofertilizantes líquidos surgem como uma alternativa em busca de um
insumo que proporcione fertilidade ao solo, menor agressão ao meio ambiente, que
reduza o uso de fertilizantes minerais e principalmente os defensivos no controle de
pragas e doenças da maioria das culturas. (OLIVEIRA, 1998). O emprego de
biofertilizantes líquidos, na forma de fermentados microbianos enriquecidos, tem
sido um dos processos mais empregados no controle das pragas e doenças. Esta
estratégia é baseada no equilíbrio nutricional e biodinâmico do vegetal. A
importância do biofertilizante como fertilizante está na diversidade dos nutrientes
minerais quelatizados e disponibilizados pela atividade biológica e como ativador
enzimático do metabolismo vegetal. (PRATES & MEDEIROS, 2001).
Os biofertilizantes comum ou puro e supermagro, que são enriquecidos com
macro, micronutrientes e mistura proteica, foram aplicados ao solo diluídos em água
na proporção de 1:4, na dose de 15 L m-2 (SANTOS, 1992), correspondente a 2,4 L
cova–1 de cada mistura de biofertilizante na área da cova de 40x40x40 cm ou 0,16
m2. Nos tratamentos sem biofertilizante, foram aplicados 2,4 L cova-1 de água.
CONCLUSÃO
A aplicação do Biozyme® como fertilizante foliar após a germinação promove
o incremento no diâmetro da copa de rúcula, mesmo em diferentes dosagens.
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