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RESUMO: De uma bem conduzida plantação de rúcula 
(Euruca sativa var. Cultivada) foram coletadas plantas 
aos 20, 27, 34 e 41 dias de idade. As plantas foram 
lavadas e divididas em folhas e raízes. Postas a secar 
a 80°C e analisadas para N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe , 
Mn e Zn pelos métodos convencionais de laboratório. Ob
servou-se que o crescimento, expresso em produção de ma
téria seca, é crescente até os 34 dias, estabilizando-se 
após este período. A análise química mostrou que a con
centração de K e Ca é elevada atingindo 2,19% para este 
último elemento aos 41 dias de idade da planta. Para os 
micronutrientes chama atenção a elevada concentração de 
zinco nas folhas atingindo 229 ppm aos 41 dias de ida
de. Uma área cultivada de 10 m 2 extrai pelas folhas , 
que é parte exportada as seguintes quantidades de elemen¬ 
tos: 20 g de N, 1,86 g de P, 22,1 g de K, 7,56 g de Ca , 
1,77 g de Mg, 1,99 g de S, 17,7 mg de B, 7,8 mg de Cu , 
475,6 mg de Fe, 14,3 mg de Mn e 37,7 mg de Zn. 

Termos para indexação: hortaliça, rúcula, nutri¬ 
ção, nutrientes. 
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MINERAL NUTRITION OF VEGETABLE CROPS. LXXVII. 
NUTRIENTS ABSORTION OF MACRO AND 
MICRONUTRIENTS BY A ROQUETTE CROP. 

ABSTRACT: Twenty, 27, 34 and 41-day old roquette 
(Eruca sativa) plants were collected from a Cultivada 
c.v. crop and separated into leaves and roots. The 
plant material was dried and analysed for, N, P, K, Ca , 
M, S, B, Cu, Fe, Mn and Zn by lab conventional methods . 
The plant dry weight was found to increase up to the ti¬ 
me plants were 34 days old, then it became stabilized. 

The total content of the elements in 1,000 plants/ 
10 m 2 at 34 days was 20 g N, 1.868 P, 22,1 g K, 7.56 g 
Ca, 1.77 g Mg, 1.99 g S, 17.7 mg B, 7.8 mg Cu, 475.6 mg 
Fe, 14.3 mg Mn and 37.7 mg Zn. 

Index terms: vegetable crop, roquette, nutrition, 
nutrients . 

INTRODUÇÃO 

A rucula e uma Brassi-aaaea cujas folhas sao consu
midas na forma de saladas. 0 cultivar comercial conheci^ 
do como Cultivada produz plantas vigorosas com folhas 
compridas, de limbo recortado, pouco espessas de cor ver 
de escuro. No CEAGESP do Estado de Sao Paulo em 1987 
foram comercializados 892.861 maços de 0,80 kg cada. As 
principais regiões produtoras no Estado de Sao Paulo sao 
Paranapiacaba e a Grande Sao Paulo que juntas produziram 
85% do total comercializado. Vindo a seguir a região de 
Campinas com 8% da produção total. Sao inexistentes tra
balhos sobre a nutrição desta Bvassioaoea motivo do pre
sente trabalho que visa obter dados referentes ao cresci 
mento e concentração e extração de macro e micronutrien-



tes durante o ciclo desta planta. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Sementes de rucula (Euruaa sativa var. Cultivada), 
foram postas a germinar em um solo de horta na densidade 
de 0,3 g por metro linear em um sulco de 1,0 cm de pro
fundidade e cobertas com terriço peneirado. Aos vinte e 
cinco dias apos a emergência fez uma adubaçao em cobertu. 
ra com sulfato de amonio (21% N), na quantidade de 10 g 
por metro linear. Procedeu-se a irrigação por aspersao 
a medida da necessidade. Nao foram empregados defensji 
vos agrícolas. Amostras de plantas foram coletadas aos 
20, 27, 34 e 41 dias apos a emergência. Em cada época 
foram coletadas no mínimo trinta plantas que foram lava
das, divididas em folhas e raízes, postas a secar em es
tufa a 80°C e analisadas para os elementos N, P, K, Ca , 
Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn pelos métodos descritos em 

SARRUGE & HAAG (19 74). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Crescimento: 

0 crescimento expresso na produção de matéria seca 
acha-se assinalado na tabela 1. Observa-se que o aumen
to do peso de matéria seca das folhas e crescente até 
aos 34 dias estabilizando-se apos este período enquanto 
que o sistema radicular nao cessa de produzir matéria se 
ca até aos 41 dias de idade. 0 crescimento total de rucu 
la é vigoroso chegando a produzir cerca de 27 g de maté
ria seca por dia complentando-se o período de 20 dias de 
idade uma área de 10 m2. 

Macronutrientes: 

A tabela 2 apresenta a concentração, mg/planta e 
g/1.000 plantas dos macronutrientes em função da idade 
da planta. Observa-se, inicialmente que a concentração 
N é elevada em todas as idades, chegando a ultrapassar 



* Corresponde â 10 m de cultivo 

os 6% nas folhas nos 27 dias. A concentração de K e Ca 
que chega a atingir 2,19% nos 41 dias de idade. Um ou
tro fato que chama atenção é a elevada concentração de 
Mg mormente dos 34 aos 41 dias, atingindo quase que 2% 
nas folhas. Como o sistema de coleta em area comercial 
se dã pelo corte das plantas rente ao solo a exportação 
de nutriente prende-se a parte aérea que sao as folhas . 
assim com 34 dias de idade a rúcula exporta por 100 m^ 
20 g de N, 1,86 g de P, 22,1 g de K, 7,56 g de Ca, 1,77 
g de Mg e 1,99 g de S. 

Micronutrientes: 

A concentração e acumulo dos micronutrientes acha-
se representada na tabela 3, na qual observa-se que a 
concentração dos micronutrientes nas folhas e elevada es 
pecialmente em Cu, Fe, Zn sendo que este ultimo nutrien-







te atinge concentrações de até 229 ppm nas folhas aos 
41 dias de idade. De modo geral a concentração nas fo
lhas aumenta com o aumento da idade das plantas fazendo 
exceção somente o B. Nas raízes a concentração aumenta 
com a idade das plantas para todos os nutrientes. 
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