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A  adubação  química  é  bastante  utilizada  no  cultivo  de  plantas  agrícolas  e
ornamentais. Alguns adubos têm se mostrado muito eficientes nesse processo, como
é  o  caso  do  NPK,  que  tem  a  composição  de  macronutrientes  primários.  Assim,
objetivou-se neste trabalho avaliar o acúmulo de massa seca em plantas de Ipomoea
nil submetidas a diferentes níveis de adubação por NPK. Para tanto, foram semeadas
4 sementes de I. nil por vaso até atingirem o estágio de plântula. Quando as mudas
atingiram  dois  pares  de  folhas  verdadeiras  totalmente  expandidas  foi  efetuado  um
desbaste, deixando-se apenas uma planta por vaso. O experimento foi dividido em 5
blocos,  tendo  em  cada  bloco  5  tratamentos  diferentes  com  a  solução  NPK  (T0  /
00-00-00), (T1 / 10-15-15), (T2 / 20-30-30), (T3 / 30-45-45) e (T4 / 40-60-60), tendo
2 vasos de planta para cada tratamento. Cada vaso recebeu 100 ml de solução NPK
semanalmente.  Após  a  quinta  semana  as  plantas  foram  retiradas  dos  vasos  e
separadas  por  órgãos:  folhas  e  caules.  As  partes  das  plantas  foram  colocadas  em
sacos de papel identificados e secas em estufa a 65̊  C,  durante 72 horas.  Os órgãos
das  plantas  foram  pesados  depois  de  secos  e  os  valores  foram  utilizados  para
desenvolver  o  cálculo da Razão de massa foliar  (RMF = massa foliar  seca /  massa
seca total). Foi observada uma tendência de maior acúmulo de matéria seca foliar no
T3 e matéria seca caulinar no T1. O T0 foi o tratamento que apresentou em média o
menor  valor  de  massa  seca  para  folha  e  caule.  A  maior  razão  de  massa  foliar
encontrada  foi  no  T4,  sendo  29,9%  maior  do  que  no  T0,  que  apresentou  a  menor
razão e 4,1% maior do que o T2, que foi o segundo maior dado encontrado de razão
de massa foliar. O T0 foi o que apresentou menor acúmulo de matéria seca em todos
os tratamentos, o que evidencia uma necessidade nutricional mínina dessas plantas. 
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