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Resumo: Objetivou-se com o presente estudo avaliar o efeito de níveis de reposição de água 

(50, 75, 100, 125 e 150%, sendo que para o nível de 100 %, considerou-se o volume de 

reposição de água até a condição de capacidade de campo) e doses de nitrogênio (0, 30, 60, 90, 

120 mg dm-3) na produção de bulbos de gladíolos (Gladiolus x grandiflorus L.), cultivar 

Whitefriendship. O experimento foi conduzido em ambiente protegido em delineamento 

experimental disposto em blocos casualizados em esquema fatorial 5x5 (níveis de reposição de 

água x doses de nitrogênio). As variáveis avaliadas foram: diâmetro e peso de bulbos. Os 

resultados foram submetidos à análise de variância até 5% de probabilidade pelo teste F e 

análise de regressão polinomial. Não houve respostas para a adubação nitrogenada nas variáveis 

analisadas. Para os níveis de reposição de água houve resultados significativos. Para o peso de 

bulbos o nível de reposição de água que possibilitou maior peso, ocorreu no nível de reposição 

de 128,96%. Para os padrões comerciais de comercialização dos bulbos, o intervalo entre 50 e 

69 % de nível de reposição de água foi o que proporcionou uma qualidade de bulbos com 

diâmetros para um bom potencial de produção de hastes florais. 

Palavras chaves: Gladiolus x grandiflorus L., casa de vegetação, tensiômetro 

 

Abstract: The objective of the study was to evaluate the effect of water replacement levels (50, 

75, 100, 125 and 150% and 100% was considered water replacement to the level of field 
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capacity) and nitrogen fertilization (0, 30, 60, 90 and 120 mg dm-3) on the production of 

gladiolus corms (Gladiolus x grandiflorus L.), variety White Friendship. The experiment was 

conducted in a greenhouse with a randomized 5x5 factorial block design (levels of water 

replacement x nitrogen). The variables evaluated were diameter and weight of corms. The 

results were subjected to analysis of variance to a probability level of 5% by F test and 

polynomial regression. There were no significant differences for nitrogen fertilization for all 

variables analysed. Regarding the weight of the corms, the water replacement level that 

provided the highest weight was 128.96%. For standard commercial corms for the market, a 

water replacement level of 50 to 69% provided high-quality corms with sufficient diameter to 

produce flower stems.  

Keywords: Gladiolus x grandiflorus L., greenhouse, tensiometer. 

 

Introdução: 

 

O cultivo de gladíolo tem como foco comercial tanto a produção de flores de corte quanto 

a produção de bulbos. No período de 2000 a 2008, a exportação brasileira de bulbos, rizomas e 

cormos, correspondeu a 46,31 % das exportações do setor de flores e plantas ornamentais, 

totalizando US$13,28 milhões (JUNQUEIRA & PEETZ, 2011). Os bulbos mais 

comercializados neste período foram de gladíolos e amarílis, (JUNQUEIRA & PEETZ, 2011). 

Segundo Tombolato et al. (2010) no Brasil, os bulbos de gladíolos são os mais exportados 

e o mercado de plantas bulbosas no ano de 2010, movimentou um valor total de exportação da 

ordem de US$ 13-14 milhões. 

Para o cultivo de gladíolo, o teor crítico de umidade do solo que reduz a produção, difere 

em vários estágios de desenvolvimento e de acordo com a finalidade que se quer da cultura, ou 

seja, para a produção de flores ou para a produção de bulbos (HALEVY, 1962). Segundo o 

Halevy, 1962, quando a produção é para bulbos, a umidade crítica corresponde à tensão de água 

no solo de 60 a 80 kPa durante o período da emergência até a altura final da quinta folha e do 

florescimento até o seu final de ciclo. 

Nitrogênio é um dos mais importantes nutrientes para respostas no crescimento e 

produção de gladíolos (LEGHRI et al., 2011). Inadequada nutrição de planta causa desordens 

sérias e pode eventualmente levar para um declínio do vigor e produção da planta (HOSSIAN 

et al., 2011). O estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de níveis de reposição de água e 
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adubação nitrogenada sobre o comportamento produtivo de bulbos gladíolo, variedade 

whitefriendship, cultivada em ambiente protegido. 

 

Material e métodos 

 

A espécie escolhida para o experimento foi o Gladiolus x grandiflorus L., variedade 

Whitefriendship, com ciclo de 60 - 65 dias de cultivo. O delineamento experimental foi o de 

blocos casualizados em esquema fatorial 5x5 com quatro repetições. Os tratamentos 

consistiram de cinco doses de nitrogênio (0, 30, 60, 90, 120 mg dm-3) utilizando-se como fonte 

a ureia e cinco níveis de reposição de água no solo (50, 75, 100, 125 e 150%).  

O solo foi classificado como latossolo vermelho de textura franco-arenosa, na camada de 

0,0-0,20 m. A análise do solo apresentou as seguintes características químicas e 

granulométricas: pH (CaCl2) = 3,8; P = 1,2 mg dm-3; K = 24mg dm-3; Ca + Mg = 0,2 cmolc 

dm-3; Ca = 0,1 cmolc dm-3; Mg = 0,1 cmolc dm-3; Al = 0,9 cmolc dm-3; H= 4,8 cmolc dm-3; 

M.O = 23,4 g dm-3; areia = 549g kg-1; silte = 84 g kg-1 e argila = 167 g kg-1; soma de bases 1,2 

cmolc dm-3; CTC= 6,0 cmolc dm-3; V = 4,4%.  

A calagem foi realizada nos vasos para elevação da saturação por bases para 70%. A 

adubação fosfatada (P2O5) em todas as parcelas experimentais foram de 200 mg dm-3 na forma 

de superfosfato simples. A adubação potássica (K2O) foi de 75 mg dm-3 na forma de cloreto de 

potássio. Cada unidade experimental foi constituída por um vaso de 13 litros de solo. Dois 

bulbos de perímetro 12-14 cm (4,4-4,8 cm de diâmetro) foram plantados em cada vaso a uma 

profundidade de 12 cm.  

A umidade do solo foi avaliada seguindo os parâmetros da equação de ajuste da curva 

característica de retenção de água no solo, segundo o modelo de Van Genutchen e foram obtidos 

com auxílio do software Soil Water Retention Curves (SWRC, versão 3.0) que descrevem o 

comportamento da umidade do solo em função da tensão. Para a determinação do volume de 

água nos vasos, foram instalados um tensiômetro de punção por bloco a 12 cm de profundidade. 

A aplicação de água foi realizada manualmente em cada vaso por meio de uma proveta 

graduada. Os volumes de água de reposição foram obtidos a partir da média da leitura das 

tensões observadas nos quatro tensiômetros instalados nas unidades experimentais com 100% 

de reposição água recomendada no solo e dose de referência de 60 mg dm-3 de nitrogênio 

(tratamento referência).  
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Após a produção das hastes florais de gladíolos manteve-se a irrigação até os 132 DAP e 

vinte e três dias após a suspensão da irrigação, a colheita dos bulbos e bulbilhos filhos foram 

realizadas quando já se tinha certeza de que os bulbos nos vasos não estavam úmidos. As 

variáveis analisadas foram peso e diâmetro de bulbos, e peso e número de bulbilhos. Os bulbos 

filhos colhidos foram classificados de acordo com o seu diâmetro e peso de bulbos (Tabela 1) 

de acordo com Barbosa (2011). 

 

Tabela 1. Classificação de bulbos de gladíolo da variedade whitefriendship de acordo com o 

perímetro e sua relação com diâmetro e peso. 

Classe por perímetro (cm) 
Variedade Whitefriendship 

Diâmetro (cm) Peso (g) 

7-8 2,1-3,0 3,1 

8-10 3,1-3,5 7,3 

10-12 3,6-4,3 13,6 

12-14 4,4-4,8 21,0 

14-16 4,9-5,7 31,3 

>16 > 5,7 48,8 

Fonte: Adaptado de Barbosa (2011). 

 

Os resultados foram submetidos à análise de variância até 5% de probabilidade pelo teste 

F e regressão polinomial. 

 

Resultados 

 

Durante a condução do experimento foram realizadas 59 irrigações sendo que a média de 

irrigações durante todo o período dos tratamentos dos níveis de reposição de água foi de 2,24 

dias para uma tensão média de 17,27 kPa e um ciclo de 132 dias. 

 Os resultados para peso de bulbos foram significativos somente para os níveis de 

reposição de água, ajustando-se a uma equação de regressão quadrática (Figura 1). Foi obtido 

para o peso máximo de bulbo o valor correspondente a 56,88 g vaso-1 para o nível de reposição 

de água de 128,96%. Sasso (1962), mantendo a umidade do solo em faixas entre 20 e 60, 50 e 

90, 80 e 100% da capacidade de campo também constatou que o aumento do conteúdo de 

umidade do solo aumentou o peso dos bulbos. Lahiji et al. (2012) avaliando o efeito de plantas 
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de gladíolos sob três intervalos de irrigação, também obteve respostas significativas para o peso 

de bulbos. 

Diferentemente dos resultados obtidos, Bastug et al. (2006) e Maggio (1993) não 

obtiveram resultados significativos para peso dos bulbos em tratamentos de irrigação com três 

diferentes níveis de reposição de água. 

 

 

Figura 1. Peso de bulbos em função dos níveis de reposição de água.*** significativo a 0,1%. 

, ** significativo a 1%. 

 

Houve respostas significativas no diâmetro de bulbos apenas para os níveis de reposição 

de água, sendo representada por modelo quadrático de regressão (Figura 2). Observa-se assim, 

aumento do diâmetro de bulbos até o nível de reposição de água máximo de 122,21%, em que 

após a mesma, pode-se observar decréscimo no diâmetro de bulbos. Sendo assim, tanto o déficit 

quanto o excesso de água prejudicam o diâmetro de bulbo.  
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Figura 2. Diâmetro de bulbos em função dos níveis de reposição de água.** significativo a 1%. 

 

Sasso (1962) também observou aumento no diâmetro de bulbos com o aumento da 

umidade do solo assim como os resultados obtidos no presente trabalho. Diferentemente deste 

trabalho, Lahiji et al. (2012) avaliando o efeito de plantas de gladíolos sob três intervalos de 

irrigação não observaram resposta significativa para o diâmetro de bulbos. 

Segundo Barbosa (2011) o perímetro dos bulbos é o mais utilizado para a classificação 

comercial brasileira de bulbos de gladíolos e pode-se perceber pelas médias observadas, que na 

lâmina de 50% os bulbos já estariam dentro do perímetro de 14-16 cm ou 4,9-5,7cm de 

diâmetro. Segundo Fernandes et al. (1974) bulbos grandes com perímetros maiores de 16 cm 

(>5,7 cm de diâmetro) e bulbos de diâmetros menores (2,1-3,0 cm) ou 7-8 cm de perímetro, 

produzem hastes florais de pior qualidade. Sendo assim, para os padrões comerciais de 

comercialização dos bulbos, o nível de reposição de água que proporcionaria uma qualidade de 

bulbos (diâmetro de até 5,7 cm) para um bom potencial de produção de hastes florais, de acordo 

com a equação quadrática, está entre 50 e 69% (Figura 2). 

Verifica-se pelas médias observadas que mesmo se obtendo um maior diâmetro de bulbo 

com o aumento do nível de reposição de água, no nível de 50% formou-se bulbos com diâmetro 

(4-5 cm) que favorecem uma boa capacidade produtiva em haste florais. À partir do nível de 

75% de reposição de água, observa-se uma produção de bulbos com valores de diâmetros 

maiores que 5,7 cm e valores de perímetro de 16 cm, que produzem hastes florais de pior 

qualidade (Tabela 2).  
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Tabela 2. Diâmetro de bulbos e perímetros comerciais em função dos níveis de reposição de 

água. 

Níveis de reposição de água Médias observadas Perímetros comerciais 

50 5,01 14-16 

75 5,73 >16 

100 5,99 >16 

125 7,48 >16 

150 6,06 >16 

 

Portanto, ressalta-se que quando o plantio de gladíolos visar a produção somente de 

bulbos, o nível de reposição de água deve ser menor, para formar bulbos com potencial de 

geração de hastes florais de melhor qualidade. Segundo Porto et al (2014) quando a finalidade 

for a produção de hastes florais, os níveis de reposição de água são maiores. 

 

Conclusões: 

 

 Quando o plantio de gladíolo visar a produção de bulbos, os níveis de 50 a 69% de 

reposição de água obtiveram melhores resultados de diâmetros de bulbos, com melhor 

potencial de produção de hastes florais. 

 Não houve resposta à adubação nitrogenada na produção de bulbos de gladíolos. 
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