
ABSORÇÃO FOLIAR DE FÓSFORO PELO FEUOEIRO: EFEITOS DE
FONTES, DOSES DE URÉIA E SACAROSE

BOARETO. A.E.1: MURAOKA, T.a*; ROSA. J.P.P.3

RESUMO

0 P i rapidamente absorvido pela
folha do feijoeiro. Não se sabe ainda
qual é o efeito de outras substâncias,
que normalmente são adicionadas as SOIIJ
ções, sobre a absorção deste nutriente.
Com o objetivo de se verificar o efeito
de uriia e/ou sacarose sobre a absorção
de P a partir de H3PO1, e MAP, pelas fo-
lhas de feijoeiro,, fazendo-se a pulverj^
zação pela manhã e tarde com solução
contendo 0,1451 P e atividade especTfi-
ca de 10 pCi/ml foi feito o experimento
presente. Além dos tratamentos com au-
sência de' uréia e sacarose, estas subs-
tâncias foram adicionadas em duas con-
entrações: 0,66% de N e sacarose,
,32% de N e sacarose. Transcorridas
4 horas da aplicação os trifõlios que

receberam a solução foram lavados, se-
cos e sofreram a digestão. Alíquotas
foram levadas para o cintilador, obten-
do-se as contagens de 32P. Verificou-
se pelos resultados que transcorridas
24 horas, 52% do P aplicado foi absor-
vido pelo trifólio do feijoeiro. A
absorção foi 7% maior pela manhã do que
a tarde. 0 MAP possibilitou uma absor-
ção 13% maior que o H|PO*. A uriia te-
ve um efeito positivo sobre a absorção
de P. A sacarose teve tendência de au-
mentar a absorção de P das duas fontes
na aplicação matutina, o mesmo não
ocorrendo para o MAP na aplicação "a
tarde.

INTRODUÇÃO

0 fósforo é um nutriente que é
absorvido rapidamente'pelas folhas do
feijoeiro, sendo que SOS do aplicado é

'Depto. Ciência do Solo, FCA/UNESP, 18.600-Botu
ca tu, SP., Brasil
Pesquisador - CENA/USP, Caixa Postal 96, 13400
Piracicaba, SP., Brasil
'UNITAU, 12.100-Taubaté, SP., Brasil
•Bolsista CNPq

absorvido num espaço de duas horas. A
translocação de onde é aplicado para
outras partes de feijoeiro, é mTnima
no transcorrer das primeiras 8 horas e
após 24 horas não chega a 3% do total
aplicado 9.

E comum utilizar-se misturas con-
tendo vários nutrientes em adubação fo
liar. Por exemplo, em cana-de-açúcar
aplicam-se 50 i/ha da fórmula 22-11-0
contendo ainda 20% de melaço A mistu
ra é preparada com mor.oemõnio fosfatoT
uréia, melaço e água.

Sabe-se que a uriia i a fonte ni-
trogenada mais empregada na adubação
foliar, por ser o seu nitrogênio absor-
vido rapidamente pelas folhas. Além
disso, segundo YAMADA tt alii* o aumen-
to da eficiência de pulverizações fo-
1 lares contendo fósforo, manganês e
ferro em presença de uréia, relatados
na literatura, pode ser explicado pelo
aumento da permeabilidade da cutTcula
e absorção celular dos nutrientes, indu
zidos pela uréia. MALAVOLTA2 afirma
que a uréia pode aumentar a absorção de
ferro, zinco e fósforo. Jã a sacarose
diminui a velocidade de absorção de
uréia (COOK & BOYTON1; MALAVOLTA2], e
se isso acontece pode influir então in-
diretamente sobre a absorção do fõsfo -
ro, atenuando o efeito da uréia.

A fonte parece ser um fator impor-
tante na absorção via foliar pelos vege
tais do fósforo aplicado, como mostra -
ram Zilberstein * Wittwer (1951), cita-
dos por THORNE".

0 objetivo deste trabalho foi estu_
dar a Interação destes três fatores:
fontes de fósforo, uréia e sacarose, so
bre a absorção de fósforo pelas folhas"
do feijoeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

Cu1t1vou-se feijão (cv. Carioqui-
nha) em vasos contendo três plantas.

REGIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR TECHNIQUES IN CROP PRODUCTION 1 »



Quando as plantas tinham 30 dias
de idade, estando emitindo os primeiros
primõrdios florais, aplicaram-se as so-
luções estudadas que estão na Tabela 1,
onde aparece também os seus respectivos
pH.

O fósforo na solução estava na con
centração de 0,1451 P, tendo uma ativi-
dade especifica de aproximadamente
10 uCi/ml, aplicando-se aproximadamente
0,2 mi da mesma no 39 trifótio na apli-
cação a tarde e no 49 trifólio na apli-
cação de manhã.

As soluções foram pinceladas nas
folhas com o auxílio de um bastonete
contendo algodão na extremidade, e
atravis de pesagens anteriores e poste-
riores a aplicação, determinou o volume
de solução aplicada.

As aplicações foram feitas em dois
horários diferentes ou seja ãs 16 horas
do dia 11/07 e repetido no dia 13/07 âs
7 horas. A coleta dos trifõlios nos

quais se aplicou a solução foi feita 24
horas apôs a aplicação. Os dados de
umidade relativa do ar e temperatura,
medidos no transcorrer do experimento,
são mostrados na Figura 1.

Após a coleta, os trifõlios que
receberam a solução contendo 3 2P foram
submersos em três porções sucessivas de
água, com o intuito de eliminar aquele
fósforo que não havia sido absorvido e
que permanecia sobre a folha, apôs a
solução sofrer a evaporação. Foram a
seguir, secos a 65°C e submetidos a d|
gestão nitrico-perclõrica. Alíquotas
foram tomadas e levadas ao cintilador
onde, por efeito Cerenkov, obteve-se as
contagens de 3 2P.

A absorção de fósforo foi calcula-
da em porcentagem do total do fósforo
aplicado, tendo-se considerado que a
translocaçao foi despresTvel, baseando-
se nos resultados obtidos por MURAOKA
it alii3.

Tabela 1. Soluções aplicadas nos diferentes tratamentos

e seus respectivos pH.

Tratamentos pH

1. HjPO^ 2,1

2. HjPO^ + uréia (0,66 N) 2,2

3. H3P0|, + uréia (1,23* N) 2,2

k. HjPO^ + sacarose (0,66%) 2,0

5. HjPO^ + sacarose (1,32*) 2,0

6. HjPO^ + uréia (0,66*N) + sacarose (0,66*) 2,0

7. HjPO^ • uréia (I,32*N) + sacarose (0,661) 2,1

8. HjPO^ • uréia (0,66*N) + sacarose (1,32*) 2,0

9. H ?P0 4 + uréia (1,32*N) + sacarose (1,321) 2,1

10. Monoamônio fosfato (MAP) ^, 3

11. HAP + uréia (0,66?;M) 5,0

12. MAP + uréia (I,32*N) 5,0

13. MAP + sacaro«« (0,66*) *,3

11». MAP + sacarose (1 ,32%) k,3

15. MAP • uréia (0,66*N) + sacarose (0,66%) *t,7

16. MAP + uréia (1,32%N) + sacarose (0,66*) 5,2

17- MAP + uréia (0,66*N) • sacarose (1,32*) 4,8

18. MAP + uréia (1,32*N) • sacarose (1,32*) k,9
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Determinou-se o teor de fósforo to
tal de vários trifólios obtendo-se a
porcentagem de 0,4%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pela análise estatística verificou
-se haver Influência do horário da aplj_
cação sobre a absorção de fósforo, como
se constata pelos resultados contidos
na Tabela 2.

Apesar de ser a diferença de ape-
nas 7% entre as porcentagens de fósforo
absorvido nos dois horários, esta foi
significativa estatisticamente, ou se -
ja, pela manhã a absorção i maior. Ana_
Usando ainda os resultados da Tabela
2, constata-se que para o MAP as porcen
tagens de absorção foram bem próximas
nos dois horários, não acontecendo o
mesmo para o H 3P0 k, pois a porcentagem
de absorção a tarde foi 15% menor que
de manhã. Então a diferença nas porceri
tagens de absorção do fósforo entre os
dois horários de aplicação foi motivada
pela diferença verificada para o H3PO»
entre os dois horários. Isso demonstra
que o horário de aplicação, no que diz
respeito a porcentagem de fósforo que é
absorvido, e relevante quando se usa
HjPO», mas é irrelevante para o MAP.

Pela Tabela 2, verifica-se que pe-
la manhã as fontes de fósforo não dife-
riram estatisticamente entre si, o que
ocorreu na aplicação da tarde. Pela
manhã a porcentagem de fósforo absorvi-
do_da solução de HjPO* e MAP foram bem
próximas, entretanto, a tardeno trata
mento com MAP a absorção de fósforo foi
estatisticamente maior que o tratamento
com HJPOI. no que diz respeito a porcen-
tagem de absorção de fósforo.

MURAOKA et ali-c1 aplicando solução
de H3PO1, a tarde, ocasião em que a umi-
dade relativa do ar era em torno de 50%
e era crescente, condições idênticas ao
presente experimento, na aplicação a
tarde, verificaram que 53% do fósforo
aplicado foi absorvido em 24 horas. Em
media os dados encontrados no presente
trabalho estão bem próximos deste cita-
do.

Pelos resultados da análise esta-
tística (Tabela 3) verifica-se que a
uriia, nos dois horários de aplicação,
tem efeito positivo sobre a absorção do
fósforo, como i visualizado nas Figuras
2A e 2C. Este resultado está de acordo
com as afirmações de YAMADA tt alii* &
MALAVOLTA2.

Verifica-se pela Tabela 3, que es-
te efeito positivo da uréia sobre a
absorção de fósforo é independente da
fonte {H3PO1, ou MAP), já que não houve
interação significativa entre estes
dois fatores (uréia x fontes de fósfo-
ro). Pelas Figuras 2B e 2D verifica-se
que esse efeito é sempre no sentido de
aumentar a absorção independente da fon
te e do horário de aplicação.MALAVOLTA7

verificou este mesmo efeito sobre o fõs
foro do MAP e DAP.

A sacarose não teve nenhum efeito
sobre a absorção de fósforo, como se no
ta pelos resultados da Tabela 3. Somen
te há uma leve tendência de aumentar a~
absorção de fósforo quando a aplicação
se da pela manhã (Figura 2C), entretan-
to, tal tendência não se confirma na
aplicação a tarde (Figura 2A).

Por outro lado, verifica-se pela
Tabela 3, que existe uma Interação sig-
nificativa entre a sacarose e fontes de
fósforo quando se aplicou a solução nas
folhas ã tarde. O efeito da sacaross é
positivo sobre a absorção do fósforo
quando a fonte é o H3 POi,, mas influi ne
gativamente sobre a absorção de fósforo
quando a fonte é o MAP (Figura 2B). Is
to explica porque não houve efeito da
sacarose quando analisada independente.
Por outro lado, na aplicação da solução
pela manhã, sem significãncia estatTstj^
ca, entretanto, a sacarose mostra uma
tendência de aumentar a absorção de fõs
foro das duas fontes (Figura 2D).

Houve também Interação estatística
Mente significativa entre a uréia, sac±
rose e fonte de fósforo (Tabela 3) quan
do a adubação foliar foi feita 'a tardeT
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Tabela 2. Porcentagem de fósforo absorvido (coeficiente de

variação» 25*).

Horário de Apllcatão
Fontes de fósforo tarde manha

38 A ( l ) 53 A

MAP 59 B 58 A

Média <t9 a ( i ) 56 b

(1) Na vertical» letras maiúsculas para comparação entre

fontes, (2) na horizontal, letras minúsculas para a

comparação entre horários de aplicação; em ambas le_

trás diferentes indica diferença estatisticamente

significativa ao nfvei de S%

Tabela 3. Resultados da análise estatística. Coeficiente

de variação • 251 (tarde) e 20% (manhã).

Causas de
Variação

Fontes de fósforo

Doses de uréia (U)

Ooses de sacarose

U x F

S x F

U x S

ü x S x F

G.

(F)

(S)

L.

I

2

2

2

2

*

*

Horário de

Tarde

F ( 1 )

1*7,86*

10,58*

0,71

0,29

10,16*

2,21

3,58*

(i)

n,<*

ns

ns

Al 2)

3,*0

5,01

> -

-

5,01

-

-

Aplicação

Manhã
F

3,13

*,'5*

2,29

1,59

0,11

0,61

0,93

A

ns

9,0*

ns

ns

ns

ns

ns

(1) Valor de F (teste F)

(2) Diferença mínima significativa • 5% pelo teste de Tukey

(3) Significativo a nível de 5* de probabilidade

CO Não significativo.
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Anteriormente verificou-se efeito posi-
tivo da uréia sobre a absorção de fôsfo
ro, entretanto, esse efeito i diferente
quando se considera a fonte deste nu -
triente. A S S Í M para a aplicação a tar-
de, o efeito positivo da uréia sobre a
absorção de H3P0» ê evidenciado ainda
•ais pela presença da sacarose na dose
1 {Figura 3A), e na aplicação pela ma-
nha a sacarose teve a mesma tendência,
com exceção da dose 1 de sacarose sobre
a dose I d e uréia (Figura 3C). 0 efei-
to da uréia sobre a absorção do fósforo
do NAP é diminuído pela presença de sa-
carose jã na dose 1 (Figura 3B), na
aplicação a tarde e quando a aplicação
é matutina ocorre o contrário do que
foi dito somente para a dose 2 (Figura
30). Nota-se ainda que quando a uréia
e sacarose estão numa relação dose 1:
dose 1 esta anula o efeito positivo da
quela sobre a absorção do fósforo do
HjPO» nos dois horários de aplicação,
entretanto, este efeito não mais se ob-
serva para as demais proporções. Estes
fatos determinam que a ação indireta da
sacarose sobre a absorção de fósforo le
vantada inicialmente nem sempre e vã1i~
da pois, depende da concentração de
uréia, de sacarose e da fonte de fósfo-
ro.

FOLIAR ABSORPTION OF PHOSPHORUS BY COMMON
BEAN: EFFECT OF SOURCES, UREA AND SUCROSE.

SUMMARY

Phosphorus is rapidly absorbed by bean leaves.
The effect of other substances which are
usually added to the solutions on the uptake
of this nutrient is not yet known. The
experiment was carried out in order to
determine the effect of urea and/or sucrose
on P uptake from H3PO4 and MAP by bean leaves,
when a solution containing 0.145% P and
specific activity 10yCi/ml was sprayed
early in the morning or late afternoon.
Besides the treatment without urea and
sucrose, these substances were added in two
concentrations 0.66SN + sucrose, and 1.32% N
+ sucrose. Twenty four hours after
application, 52% of the applied P was
absorbed by the bean trifoliate leaf. The
absorption in the morning was 7% higher
than in the afternoon. The MAP was 13% more
efficient than H3PO4. Urea increased P
absorption. The sucrose tended to increase
P uptake from both sources when applied in
the morning, however, this did not happen
with MAP in the afternoon.

CONCLUSÃO BIBLIOGRAFIA

1. Após 24 horas da aplicação da solu-
ção contendo fósforo (3jP) 52%, em
média,' deste nutriente foi absorvido
pelas folhas do feijoeiro.

2. A absorção de fósforo pela manhã foi
7% maior que a tarde. 0 horário de
aplicação teve efeito marcante sobre
a absorção do fósforo do H3PO.,, o
que não ocorreu para o MAP.

3. A absorção de fósforo sofreu influên
cia da fonte deste nutriente, sendo'
que o MAP possibilitou uma absorção
de 13% a mais do que no H,POi,. A ta£
de a diferença entre as duas fontes
foi de 21% na absorção de fósforo e
de apenas 51 na aplicação matutina.

4. A uréia teve um efeito positivo so-
bre a absorção de fósforo, aumentan-
do-a em 6% na concentração de 0,66%N
na solução, e em 10% na concentração
de 1£3%N na solução., sempre em rela-
ção a sua ausência.

5. A sacarose teve tendência de aumen-
tar a absorção de 'fósforo de ambas
as fontes quando a aplicação foi ma-
tutina e para o HiPO» na aplicação
da tarde. 0 contrário ocorreu quan-
do a fonte foi o MAP, neste último
horário de aplicação.
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