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RESUMO 

Com os teores de Ca, Mg e S na folha 
(+3), obtidos em amostragens sucessi¬ 
vas, e a quantidade de chuvas que 
caem nos sessenta dias anteriores, fo¬ 
ram calculadas as equações de regres¬ 
são correspondentes. Em seguida, foi 
possível determinar a variação espe
rada nos níveis de Mg para 200 mm de 
precipitação 2 meses antes da amos
tragem. 

INTRODUÇÃO 

A concent ração-de nutrientes na folha em umdadomo 
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mento é o resultado da interação de diversos fatores que 
atuaram até a data de amostragem: 

Y = f(S, Cl, PI, T, Pc, Pm ...) onde 

Y = teor foliar do elemento, 

S = solo ou dose de adubo, 

Ρ = planta, variedade, 
Τ = época de amostragem, 

Pc = práticas culturais, 

Pm = pragas e moléstias, 

Cl = condições de clima. 

Para se avaliar a influência de um único fator,tem 
se que fazer as demais constantes; assim: 

Y = f (Cl) 

S, PI, T, Pc, Pm ..., 

nessas condições serã possível determinar de que modo o 
clima influencia a composição da folha (MALAVOLTA e t 
al., 1972). 

0 efeito da quantidade de chuva no teor foliar de 
nutrientes tem sido estudado em outras regiões: 

(1) os dados de SAMUELS δ LANDRAU JR. (J9521 permj_ 
tem estabelecer que 

Y = Q,96 + 0,0008x em que 

Y = %H na folha 

x = mm de chuva que caíram no per Todo entre o 
corte e a amostragem; 

assim 250 mm de chuva determinam um aumen
to de 0,20.¾. 



(2) EVANS 09.611 mostrou existir a seguinte rela
ção entre mm de chuva k semanas antes da amos
tragem e % de Ρ na folha 

Y = 0,158 + 0,0002x. 

Os dados obtidos por ORLANDO F? (1978) foram expio 
rados no presente trabalho para se estudar a relação por 
ventura existente entre queda de chuva e teor foliar de 
Ν, Ρ e K. 

MATERIAL Ε MÍTODOS 

A variedade CB k]~7& foi plantada em três locais di 
ferentes: Araras, SP (solo Latossol Vermelho Escuro, LEÍ~, 
Santa Barbara d'Oeste, SP (solos Latossol Roxo, LR e 
Podzõlico Vermelho Amarelo - variação Laras, PVls). A 
adubaçao, toda no plantio, foi de 90 kg de Ν (como sulf£ 
to de amonio)., 90 kg de P2O5 (como super simples) e 120 
kg K20/ha (como cloreto). 

0 ciclo foi de l8 meses (fevereiro de 7^ a agosto 
de 1975). 

A amostragem de folhas (folha +3) se fez aos 4, 6, 
8, 10, 12, ]k e 16 meses; foi analisada a porção mediana 
(20 cm), descartada a nervura principal. 

RESULTADOS Ε DISCUSSÃO 

A Tabela 1 mostra as épocas de amostragem e a qua£ 
tidade de chuvas que caem 2 meses antes. 

Na Tabela 2, vem-se os teores de Ca, Mg e S encor^ 
trados. 









Na Tabela 3, sao apresentados os valores de M r M 

e as equações de regressão, bem como a sígnificancía es-
tat Tst i ca, 

Foram calculadas as variações esperadas no teor fo 
liar de Mg quando caem 2QQ mm de chuva 2 meses antes da 
amostragem: 

LR = 0,0194¾ 

LE = 0,0388¾ 

PVls = 0,027½ 

Na literatura disponível nao foram encontrados tra 
balhos semelhantes com esses nutrientes em cana-de - açíu 
car. 

SUMMARY 

FOLIAR DIAGNOSIS IN SUGAR CANE, VII - EFFECT OF 
RAINFALL ON THE LEAF LEVEL OF Ca, Mg, AND S 
IN THE PLANT CANE. 

By using data found in the literature it was pos
sible to estimate, through the use of linear regression 
equations, that a rainfall of 200 mm 2 months before sam¬ 
pling may cause a variation of Mg from 0.0194% to 0.0388% 
on the leaf, depending on the soil type. 
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