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RESUMO 

O girassol ornamental (Helianthus annus nanus) é uma variedade perfeitamente adaptada ao uso no 
paisagismo devido a o seu menor porte e coloração das inflorescências. Com a finalidade de se obter um 
bom desenvolvimento das plantas, foi testado o efeito de adubos de liberação lenta na produção de 
mudas de girassol ornamental: Osmocote® Mini-Prill (19-06-10) e Basacote® Mini-Prill 3M (16-8-12), 
ambos na dosagem de 3 gL

-1
de substrato. As sementes foram colocadas para germinar em bandejas de 

poliestireno expandido (isopor) com 72 células, preenchidas com substrato comercial Plantmax®, e 
mantidas em Casa de Vegetação durante o período de condução do experimento (07 a 26 de março de 
2007). Foi utilizado o delineamento experimental casualizado, sendo 4 plantas por 6 repetições. Os 
resultados demonstraram que não é necessário o uso de adubos de liberação lenta na produção de 
mudas de Helianthus annus nanus Sunbright Supreme. 
 
Palavras–chave: girassol ornamental, produção de mudas, paisagismo. 

 

ABSTRACT 

The ornamental sunflower (Helianthus annus nanus) is a range perfectly suited for use in landscaping 
because their smaller size and color of flowers. In order to achieve a good development of plants, were 
tested the effect of slow-release fertilizer in the production of ornamental sunflower seedlings, Mini Prill 
Osmocote ® (19-06-10) and Basacote ® Mini Prill 3M ( 16-8-12), both at a dosage of 3 gL

-1
of substrate. 

The seeds were put to germinate in trays of expanded polystyrene (Styrofoam) with 72 cells, filled with 
commercial substrate Plantmax ®, and kept in a greenhouse during the conduct of the experiment, 07 to 
26 March 2007. Was used randomized experimental design, 4 replications of 6 plants. The results showed 
that it is not necessary the use of slow-release fertilizer in the production of seedlings of Helianthus annus 
Sunbright Supreme. 
 
Keywords: ornamental sunflower, production of seedlings, landscaping. 
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INTRODUÇÃO 

O Girassol (Helianthus annus) é uma planta anual, pertencente à família das 

Compositae, sendo originário da América do Norte, mais precisamente Sudoeste do 

México, região onde cresce em estado natural. A espécie foi introduzida na Europa, no 

século XIV, como planta cultivada e reintroduzida na América, a partir da Europa, no 

século XIX (SALUNKHE ; DESAI, 1986). É uma cultura de ampla capacidade de 

adaptação às diversas condições de latitude, longitude e fotoperíodo.  

   Nos últimos anos, ganhou destaque como planta ornamental, e foram 

desenvolvidos girassóis com tamanho reduzido – mini-girassóis (Helianthus annus 

nanus), permitindo seu uso em arranjos e decorações (BLANCO, 2007).  

A técnica do cruzamento genético tradicional possibilitou a ampliação e 

diversificação de flores e expandiu a comercialização do girassol, que, além de outros 

usos, agora também pode ser usado na jardinagem e confecção de arranjos florais 

(EMBRAPA, 2009).   

A utilização de girassol como planta ornamental, destinada à produção de flores, 

é relativamente recente no país e tem aumentado gradativamente na região centro-sul 

brasileira (MARINGONI et al., 2001). 

As cultivares de girassol ornamental existentes diferem entre si quanto ao 

número de hastes florais por planta, quanto ao tamanho e cor dos capítulos, quanto ao 

fotoperíodo e ao fato de produzirem ou não pólen e sementes (CORMENZANA, 2001). 

As mais utilizadas na cultura ornamental são híbridos estéreis, ou seja, não produzem 

pólen, o que é uma característica desejável em flores de corte. A cultivar Sunflower F1, 

série Pollenless Sunbright Supreme, apresenta pétalas amarelo ouro com disco marrom 
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e haste de excelente qualidade. Possui altura entre 100-150 cm e ciclo aproximado de 

50-60 dias (SAKATA, 2009).    

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) desenvolveu 

girassóis coloridos a partir do melhoramento genético. O amarelo já não é mais a cor 

exclusiva da inflorescência. Por meio de cruzamento genético tradicional, foi possível 

criar nove tonalidades diferentes: vinho, rosa, rosa claro, amarelo limão de centro claro, 

amarelo limão de centro escuro, mesclado, ferrugem e em forma de raio de sol.  

No cultivo de plantas ornamentais, é recomendável o uso de um substrato 

apropriado, que apresente condições favoráveis ao desenvolvimento das mudas, porém 

deve ser enriquecido com uso de fertilizantes, já que não apresenta quantidade 

suficiente de nutrientes para o completo desenvolvimento da planta.  

Com relação à utilização de fertilizantes, em algumas cultivares é mais vantajoso 

o uso de adubo de liberação lenta, que é projetado para nutrir a cultura durante todo o 

seu ciclo de crescimento com uma única dosagem.  

Esses fertilizantes são compostos por nutrientes encapsulados por uma resina 

orgânica biodegradável, que garante que eles fiquem protegidos, porém disponíveis, e 

a liberação ocorre por pressão osmótica, podendo variar de intensidade conforme a 

temperatura e a umidade (PRODUQUIMICA, 2007). A cápsula que os envolve é porosa, 

permitindo a entrada da água, e consequentemente, a dissolução dos nutrientes do seu 

interior, que assim são liberados (COMPO, 2007).  

No caso dos fertilizantes recobertos por resinas e polímeros, a liberação dos 

nutrientes ocorre de maneira eficiente quando há disponibilidade de água e temperatura 

ideal do solo, por volta de 21°C (CHITOLINA, 1994, citado por GIRARDI et al., 2003). A 
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taxa de liberação dos nutrientes pelos grânulos de fertilizante é diretamente 

proporcional à temperatura do solo ou substrato, uma vez que a temperatura promove 

expansão da camada de resina, provocando aumento de sua permeabilidade à água. 

Esse processo ocorre independentemente da permeabilidade, pH ou atividade 

microbiológica do solo, podendo variar de poucos meses até quase 20 meses para que 

ocorra a liberação total dos nutrientes (OERTLI, 1980). 

Segundo SHAVIV (2001), as principais vantagens dos fertilizantes de liberação 

lenta são: fornecimento regular e contínuo de nutrientes para as plantas; menor 

frequência de aplicações em solos; redução de perdas de nutriente devido à lixiviação, 

imobilização e, ainda, volatilização; eliminação de danos causados a raízes pela alta 

concentração de sais; maior praticidade no manuseio dos fertilizantes; contribuição à 

redução da poluição ambiental pelo NO3, atribuindo valor ecológico à atividade agrícola 

(menor contaminação de águas subterrâneas e superficiais), e redução nos custos de 

produção. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no período de 07 a 26 de março de 2007, no 

Campus II da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Ilha 

Solteira – SP, com coordenadas 21º 22’ latitude Sul e 51º 22’ longitude Oeste, a uma 

altitude de 335 metros. 

Foi conduzido em casa de vegetação modelo Poly Venlo (duas águas), numa 

área climatizada de 139,52 m², com estrutura metálica, coberta por placas de 

policarbonato alveolar transparente de espessura de 10 mm, com tratamento contra 
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raios ultravioleta, fixadas com perfis de alumínio, com Pad&Fan, mantendo a 

temperatura entre 25 0C e 27 0C.  

As sementes de Helianthus annus nanus Sunbright Supreme foram colocadas 

para germinar em bandejas de poliestireno expandido (isopor) com 72 células, 

utilizando substrato comercial Plantmax®, e os adubos de liberação lenta Osmocote® e 

Basacote®. Foram realizados 3 tratamentos distintos: T1 - testemunha (utilizando 

apenas o substrato), T2 - Substrato + Osmocote® Mini-Prill 19-06-10 (3 gL-1 de 

substrato), T3 - Substrato + Basacote® Mini-Prill  3M  16-8-12 (3 gL-1 de substrato), 

colocando-se uma semente em cada célula. 

 As avaliações foram diárias para germinação, e, após 10 e 19 dias da 

semeadura, respectivamente, realizou-se a medição do diâmetro do caule utilizando 

paquímetro digital e a medição da altura da planta com uma régua milimetrada. Ao final 

do experimento foram avaliados o comprimento da raiz e a massa fresca e seca total da 

planta.  

O delineamento experimental foi casualizado, sendo 4 plantas por 6 repetições. 

Os resultados foram analisados através do programa ESTAT – Sistema para Análises 

Estatísticas, obtendo-se a análise de variância e Teste de Tukey a 5% de probabilidade, 

para comparação das médias.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 constam os dados de altura, diâmetro do caule, comprimento de raiz e 
massa fresca e seca total da planta. 
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Tabela 1: Altura da planta (cm), diâmetro do caule (cm), comprimento de raiz (cm) e massa fresca e seca (g) 
total da planta de Helianthus annuus nanus Sunbright Supreme (Ilha Solteira, 2007). 

Trat. Altura 1 
(cm) 

Altura 2 
(cm) 

Diâmetro 1 
(cm) 

Diâmetro 2 
(cm) 

Comp. 
Raiz 
(cm) 

Massa 
Fresca 

(g) 

Massa 
Seca 
(g) 

T1 3,99 A 10,56 A 1,98 A 2,28 A 10,28 A 2,59 A 0,18 A 

T2 4,02 A 11,98 A 1,74 B 2,44 A 10,69 A 2,59 A 0,20 A 

T3 3,93 A 11,13 A 1,73 B 2,53 A 9,69 A 2,56 A 0,19 A 

CV (%) 18,37 10,23 6,14 9,34 9,37 12,39 17,45 

DP 0,73 1,15 0,11 0,22 0,96 0,32 0,03 

 
T1 – Testemunha; T2 - Substrato + Osmocote® Mini-Prill; T3 - Substrato + Basacote® Mini-Prill  3M; CV (%) – 
Coeficiente de variação; DP – Desvio Padrão; Altura 1 – Altura medida 10 dias após a semeadura; Altura 2 – Altura 
medida 19 dias após a semeadura; Diâmetro 1 – Diâmetro medido 10 dias após a semeadura; Diâmetro 2 – Diâmetro 
medido 19 dias após a semeadura.  
 

Observa-se pela Tabela 1 que, em relação à altura, os tratamentos não 

apresentaram diferença significativa, em nenhuma das duas medições. Quanto ao 

diâmetro, houve diferença apenas na primeira medição, na qual T1 apresentou um 

melhor resultado em relação aos outros dois tratamentos (T2 e T3); o comprimento da 

raiz foi semelhante estatisticamente nos três tratamentos (T1, T2 e T3), assim como a 

massa fresca e seca, que não apresentaram diferença significativa entre os 

tratamentos. 

Em trabalho desenvolvido por Mendonça (2003), foi avaliado o comprimento de 

raiz e massa seca em mudas de maracujazeiro-amarelo usando adubo de liberação 

lenta (Osmocote®), obtendo-se um resultado positivo para o comprimento de raiz, no 

tratamento que foram utilizados 12 g m-3 do adubo.  

Oliveira (2006) realizou trabalho no qual foram avaliados diâmetro, altura, massa 

úmida e massa seca de Coreopsis tinctoria Nutt., e verificou que, em relação ao 
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diâmetro, o resultado foi significativo para o tratamento com Osmocote®; quanto a 

altura, massa seca e massa úmida não houve diferença significativa entre os 

tratamentos com Osmocote® e Basacote®, porém estes apresentaram melhores 

resultados em relação à testemunha. Neste mesmo trabalho também foi avaliada altura, 

massa úmida e massa seca de Dianthus caryophyllus L.; em relação à altura, obteve-se 

resultado mais satisfatório para a testemunha, assim como o presente trabalho; quanto 

a massa úmida e massa seca, os melhores resultados foram provenientes do 

tratamento com Osmocote®. 

Dutra et al. (1994) compararam fertirrigação com adubo de liberação lenta 

Osmocote® sobre citrange ‘Carrizo’ (P. trifoliata x C. sinensis) durante um ano. Plantas 

tratadas com fertilizante de liberação lenta alcançaram maior diâmetro da copa e menor 

peso de matéria seca do sistema radicular, ocorrendo o oposto nas plantas 

fertirrigadas. Os mesmos autores, após quatro meses da fertilização de citrange ‘Troyer’ 

(P. trifoliata x C. sinensis) em potes, observaram que, em substratos orgânicos onde se 

aplicou fertilizante de liberação lenta Osmocote®, alcançaram-se, em geral, teores mais 

elevados de nutrientes que nos mesmos substratos condicionados à fertirrigação. 

Em trabalho realizado por Backes et al. (2007), foi avaliada a produção de  

mudas de pimenta ornamental utilizando substrato comercial, substrato comercial + 

composto  (2:1), dois fertilizantes: Basacote Plus 6M e adubo tradicional, em quatro 

doses: 0, 2, 4 e 8 kg m-3. De acordo com os resultados obtidos comprovou-se que a 

mistura do composto orgânico ao substrato comercial foi suficiente para a produção da 

pimenta ornamental, dispensando o uso de fertilizante químico; e que o adubo de 



Utilização de adubos de liberação lenta na produção de mudas de Helianthus 
Annus L. CV. Sunbright Supreme 2013(E) 

Elisandra Alves Silva, João André 
Amaral e Regina Maria Monteiro 
Castilho 

 

Thesis, São Paulo, ano IX, n. 19, p. 82-91, 1° semestre, 2013.                                                                                                                                                                                

89 

liberação lenta foi mais eficiente que o adubo tradicional para a maioria das variáveis 

avaliadas. 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos dados obtidos, não é necessário o uso de adubos de liberação 

lenta na produção de mudas de Helianthus annus nanus Sunbright Supreme. 
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