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RESUMO: De uma plantação de almeirão (Chicorium 
intybus c.v. Folha Larga) foram coletadas 30 plantas com 

4 repetições aos 25, 35, 45 e 55 dias após a emergência. 

O material coletado foi dividido em folhas e raízes e 

analisados por N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Zn, pe¬ 

los métodos convencionais de laboratório. O elemento ex¬ 

traído em maior quantidade foi o nitrogênio, seguido de 

potássio, cálcio, fósforo, magnésio e enxofre. Dentre 

os micronutrientes o elemento extraído em maiores quanti¬ 

dades foi o ferro, seguido do manganês, zinco, boro e fi¬ 

nalmente pelo cobre. 

Estabelece-se o nível crítico para os nutrientes 

os seguintes valores: 4,39% N, 0,47% P, 2,93 K, 1,00 % 

Ca, 0,35% Mg, 0,20% S, 59 ppm B, 15 ppm Cu, 2,926 ppm 

Fe, 117 ppm Mn e 80 ppm Zn. A extração total por fo

lhas e raízes foi de 5.000 plantas/100 m2 e de 92,3 g N, 

13,3 g P, 83,2 g K, 28,8 g Ca, 8,6 g Mg, 5,45 g S, 154 

mg B, 38 mg Cu, 7,979 mg Fe, 301 mg Mn e 214 mg Zn. 
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MINERAL NUTRITION OF VEGETABLE CROPS LXXV. 
NUTRIENTS ABSORPTION BY A CHICORY 

PLANTATION 

ABSTRACT: Twenty five, 35, 45 and 55-day old chi¬ 

cory plants from a Folha Larga c.v. crop were collected 

and separeted into leaves and roots, and then analysed 

for N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn and Zn by lab 

conventional methods. The dry matter content was founol 

to increase up to the time plants were 45 days old. The 

total nutrient contents in 5.000 plants/100 m2 at 45 

days were: 92.3 g N, 13.3 g P, 83.2 g Ca, 8.6 g Mg, 5.4 

g S, 154 mg B, 38 mg Cu, 7.979 mg Fe, 301 mg Mn and 214 

mg Zn. The nutrient levels in leaves of 45-day old 

plants were: 4.39% N, 0,47% P, 2.93% K, 1.00% Ca, 0.35% 

Mg, 0.20% S, 59 ppm B, 15 ppm Cu, 2.926 ppm Fe, 117 ppm 

Mn and 80 ppm Zn. 

Index terms: Chicory, plant nutrition, nutrients. 

INTRODUÇÃO 

O consumo de almeirao e relativamente elevado no 

Estado de Sao Paulo, conforme os dados apresentados pelo 

CEAGESP (1987) que acusam a venda de 769.486 maços de 

3 kg cada em 1987. Informações concernentes a sua exj. 

gencia em elementos minerais sao inexistentes na litera

tura, sendo que as recomendações de adubaçao baseiam -se 

em observações de campo, sem um respaldo científico. 0 

presente trabalho tem por objetivo obter informações so

bre o acumulo de materia seca e absorção de macro e mi-



cronutrientes pela cultura do almeirao durante o seu 

ciclo de 25 ate 55 dias apos a germinação. 

MATERIAL E MÉTODOS 

0 experimento foi conduzido em uma plantação de al 

meirao (Chioovium intybus var. Folha Larga) na horta da 

E.S.A. "Luiz de Queiroz", USP, Piracicaba, SP. A semea-

dura foi direta nos canteiros definitivos em sulcos de 

1 cm de profundidade, colocando-se 0,3 g de sementes por 

metro linear a 30 cm entre linhas, sendo cobertas com 

terriço peneirado. Quando as plantas atingiram 3 - 5 cm 

de altura procedeu-se o desbaste deixando-se 15 plantas 

por metro linear. Vinte e cinco dias apos a germinação 

procedeu-se a adubaçao nitrogenada em cobertura, na ra

zão de 10 g de sulfato de amonio (21% N) por metro li

near. A irrigação por aspersao foi executada a medida 

das necessidades. 0 controle das plantas daninhas foi 

realizado manualmente. Nao houve aplicação de nenhum de_ 

fensivo agrícola. Vinte e cinco dias apos a emergência 

iniciou-se a coleta das plantas para determinação do pe

so de materia seca e análise química. Foram realizadas 

quatro coletas de no mínimo trinta plantas por amostra 

gem, com intervalos de dez dias entre uma e outra. 0 

material, apos separar a parte aérea da raiz, foi anali

sado por N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn de acor

do com as instruções contidas em SARRUGE E HAAG (1974). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Crescimento: 

0 crescimento expresso em função da materia seca 

produzida acha-se assinalado na tabela 1 e mostra que 

o máximo de crescimento e atingido aos 45 dias de idade, 

estabilizando-se apos. Observa-se, igualmente, que o 

acumulo de matéria seca do sistema radicular é contínuo 

ate os 55 dias. 



Macronutrientes: 

Observa-se pelo exame da tabela 2, que o elemento 

extraído em maior quantidade pelo almeirao i o N, segui

do do K e do Ca vindo a seguir o P, Mg e finalmente o 

S. A maior absorção de nutrientes ocorre entre os 45 

e 55 dias para P, K, Ca, Mg e S. A concentração dos 

elementos nas folhas aumenta em função da idade para N , 

P, Ca, sendo que hã uma estabilização em função da idade 

para K, Mg e S. A concentração dos elementos nas raízes 

diminue para o P, K, Ca, estabilizando-se para o Mg e S. 

Tentativamente pode-se estabelecer os níveis críticos 

nas folhas como sendo 4,34% N, 0,47% P, 2,93% K, 1,00 % 

Ca, 0,35% Mg e 0,20% S. Admitindo-se uma população de 

5.000 plantas em 100 m^ de cultivo o almeirao extrai 

92,3 g N, 13,3 g P, 83,2 g K, 28,8 g Ca, 8,6 g Mg e 

5,4 g S. 
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Os dados referentes aos micronutrientes acham -se 

na tabela 3 na qual observa-se que o elemento extraí

do em maiores quantidades pelo almeirao e o Fe, seguidos 

do Mg, Zn, B e finalmente pelo Cu. A concentração dos 

micronutrientes nas folhas em função da idade do almei

rao aumenta para Cu, Fe, Mg e Zn, diminuindo somente pa 

ra B. Nas raízes a concentração diminue para Fe e Zn , 

estabilizando-se para os demais micronutrientes. Tenta

tivamente pode-se estabelecer os níveis críticos de mi

cronutrientes para o almeirao como sendo 59 ppm B, 15 

ppm Cu, 2.926 ppm Fe, 117 ppm Mn e 80 ppm Zn. A extra 

çao maxima de micronutrientes de 5.000 plantas de almei

rao no período de 55 dias e de 154 mg B, 38 mg Cu, 7.979 

mg Fe, 301 mg Mn e 214 mg Zn. Chama atenção a elevada 

concentração e extração do Fe pelo almeirao. 
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