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CULTIVO DE COUVE EM DIFERENTES TEORES DE PÓ DE ROCHAS 

 

Resumo 
Objetivo do trabalho é avaliar teores de ferro na couve-manteiga sob 

adubação com pó de pedra (Basalto triturado), componentes de crescimento e 

maciez da folha de couve-manteiga. Utilizou-se varias doses de pó de rochas e sua 

influencia positiva ou negativa no desenvolvimento de plantas de couve em cultivo 

orgânico. O experimento foi realizado na Faculdade Anhanguera de Dourados. 

Transplante para o canteiro foi realizado 30 dias após a semeadura onde foi 

incorporada 64 g e em cobertura 64 g de pó de rocha, o delineamento experimental 

utilizado será inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e quatro repetições, 

sendo que cada parcela será composta por 12 plantas. Serão realizados quatros 

etapas de avaliação, onde serão avaliadas as características de crescimento e 

produção e teores de ferro na parte aérea, bem como maciez da folha de couve-

manteiga.  

 

Introdução 

A couve manteiga (Brassica oleracea L. var. acephala) é uma hortaliça 

pertencente a família Brassicaceae, arbustiva anual ou bienal, cujo consumo no 

Brasil tem aumentado devido às novas pesquisas de suas propriedades 

nutricêuticas e maneiras de utilização na culinária brasileira (NOVO, et. al., 2010). 

A couve crua contém mais vitamina C do que a quantidade encontrada nas 

frutas cítricas, excelente fonte de Beta-caroteno e Vitamina E, fonte de Acido Fólico, 

Cálcio, Ferro e Potássio e contem Bioflavonóides. Por ser uma planta benéfica 

existe a necessidade de melhorar seu desenvolvimento, por isso a realização de 

uma pesquisa em relação a adubação de pó de rocha em couve manteiga. Poucos 

sabem do grande valor nutricional que a rocha possui podendo ser utilizada como 

fertilizante, proporcionando a planta melhor desenvolvimento. E isso tudo a um custo 

bem mais baixo que o dos produtos usados atualmente. 

 

Objetivos 

 Avaliar os teores de ferro na couve-manteiga sob adubação com pó de 

pedra, os componentes de crescimento da couve-manteiga e a maciez da folha de 

couve-manteiga sob adubação com pó de rocha. 



Metodologia  

O experimento será realizado na Faculdade Anhanguera de Dourados, no 

período de março a agosto de 2014.  A cultivar de couve utilizada será a couve 

manteiga, o transplante para os canteiros de cultivo definitivo será realizado 30 dias 

após a semeadura. Para o plantio, serão preparados 4 canteiros de 120 cm de 

largura por 640 cm de comprimento, com 16 parcelas e cada parcela contendo 12 

covas com espaçamento de 40 cm entre plantas e linhas onde cada cova será 

incorporada 64 g e em cobertura 64 g de pó de rocha. O delineamento experimental 

será inteiramente casualizado, com quatro tratamentos contendo diferentes 

concentrações de pó de rocha (Basalto triturado - 0; 200; 400 e 600 g m-2 de rocha), 

com quatro repetições, sendo que cada parcela será composta por 12 plantas, as 

irrigações serão feitas utilizando o sistema de aspersão com duas regas por dia. A 

vegetação espontânea será controlada através de capinas com enxada, quando as 

plantas infestantes se apresentem com ± 5,0 cm de altura. Caso houver necessidade 

de controlar pragas ou fitopatógenos utilizar-se-ão extratos vegetais. 

As avaliações serão feitas em 4 etapas sendo 30, 60, 90 e 100 dias, em 

cada avaliação serão colhidas quatro plantas, uma por parcela, onde serão 

avaliadas as seguintes características de crescimento e produção e dos teores de 

ferro na parte aérea das plantas, índice de área foliar, bem como a maciez da folha 

de couve-manteiga. O atributo químico ferro na parte aérea da planta será 

determinado de acordo com Claessem (1999). Os dados serão submetidos à análise 

de variância e quando se detectem diferenças pelo teste F, as médias foram 

testadas por Tukey, a 5% de probabilidade, assim como as equações de regressão 

para épocas de coleta de dados em função do clone e formas de adição de cama de 

frango, serão ajustadas utilizando-se o aplicativo computacional SAEG (Ribeiro 

Júnior 2001). 

 

Desenvolvimento 

O experimento foi implantado a campo no dia 06 de junho de 2014 com 

previsão de término em outubro de 2014.  Foram preparados 4 canteiros de 120 cm 

de largura por 640 cm de comprimento, sendo cada parcela 160 cm totalizando 16 

parcelas com 12 covas e espaçamento entre plantas e linhas de 40 cm. O 

delineamento experimental é inteiramente casualizado, com quatro tratamentos 

(Basalto triturado): 0 g m-2; 200 g m-2;  400 g m-2 e 600 g m-2, com quatro repetições 



e 12 plantas por parcela, as irrigações estão sendo realizadas utilizando o sistema 

de aspersão com duas regas por dia. Trinta dias após o transplante ocorreu a 

primeira avaliação onde coletou-se dados biométricos como altura de planta, 

diâmetro do pseudocaule e número de folhas em três plantas de cada parcela, os 

quais foram avaliados em teste de média para interpretação preliminar. 

 

Resultados Preliminares 

Os resultados obtidos foram submetidos ao teste de media, onde verifica-se 

que por se tratar de uma analise preliminar não houve um tratamento que se 

destacasse em todos os parâmetros biométricos de acordo com a tabela 1.  

 

TABELA 1. Altura de plantas, Diâmetro de caule e Número de folhas de plantas de couve tratada 

com diferentes doses de pó de rocha. Faculdade Anhanguera Dourados, Dourados-MS, 2014. 

 Parâmetros 

Fatores em estudo Altura de plantas Diâmetro de caule Número de folhas 

Pó de rocha (g m-2)  

1 6,54 0,40 15,25 
2 4,81 0,41 15,67 
3 6,33 0,39 16,75 
4 5,88 0,40 16,42 

Médias de características de plantas de couve tratadas com diferentes doses de pó de rocha. 
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