Substrato para morango da escolha ao manejo

Adriano Edson Trevizan Delazeri
e-mail: contato@hidroponic.com.br
www.hidroponic.com.br

SUBSTRATO
SOLO
F R A Ç O ES
ORGÂNICA E INORGÂNICAS
LIBERAÇÃO DE MINERAIS

DISSOLVIDOS EM ÁGUA
SOLUÇÃO NUTRITIVA

GEOPONIA

HIDROPONIA

SUBSTRATO
SOLO
F R A Ç O ES
ORGÂNICA E INORGÂNICAS
LIBERAÇÃO DE MINERAIS

DISSOLVIDOS EM ÁGUA
SOLUÇÃO NUTRITIVA

SUBSTRATO
1. Deve reter a umidade
2. Deve permitir um bom
arejamento
3. Deve ter uma boa
estabilidade física
4. Deve ser quimicamente
inerte
5. Deve ser biologicamente
inerte
6. Deve ter uma boa
drenagem
7. Deve ter capilaridade
8. Ele deve ser leve
9. Deve ser de baixo custo
10. Deve estar disponível
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O método utilizado para avaliar a
distribuição volumétrica de ar e água nos
substratos agrícolas é o desenvolvido por DE
BOODT & VERDONCK (1972), o qual vamos
aplicar de forma simplificada e intuitiva.

Cascalho . . . . . . . . . . . . 2%
Areia . . . . . . . . . . . . . . . 15% a 35%
Fibra de Coco. . . . . . . . . 20% a 30%
Turfa . . . . . . . . . . . . . . . 18% a 28%
Casca arroz crua . . . . . . 5% a 15%
Casca arroz queimada. . 10% a 20%
PERLITA . . . . . . . . . . . . 35% a 50%

Um
litro
de
água
pesa
aproximadamente 1 kg, um copo de 200
ml, se estiver cheio de água pesa 200g.
Vamos ignorar o peso do copo.

1 copo 200ml

Procedemos assim: enchemos um copo
de 200 ml com substrato seco,
levemente ajustdo e pesamos, neste
exemplo, o peso do copo com substrato
seco: 50g. A seguir umedecemos o
substrato e drenamos, fazemos nova
pesagem, peso do copo com o substrato
molhado: 100g.
Diferença 100g – 50g = 50g <--quantidade de água retida no substrato,
dividindo o resultado pelo volume do
recipiente saberemos a capacidadede de
armazenar água/solução nutritiva no
substrato.
50/200 = 0,25, ou seja, 25% então, nosso
substrato armazena 25% de seu volume em água.
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Cascalho - 36%
Areia - 5% a 20%
Fibra de Coco - 20% a 30%
Turfa - 15% a 40%
Casca de Arroz crua - 40% a 60%
Casca de Arroz Queimada - 35% a 55%
PERLITA - 18% a 60%

Utilizando o mesmo recipiente
da analise anterior, com o
substrato úmido, que pesou
100g, colocamos água até o
substrato ficar encharcado e
pesamos
novamente,
o
resultado
do
substrato
encharcado 150g.

1 copo 200ml

A diferença entre o substrato
úmido e o substrato encharcado
150g - 100g =50g <---- volume
que estava ocupado por ar,
dividindo o resultado pelo
volume do recipiente saberemos
a quantidade de ar retida no
substrato 50/200 = 0,25 ou
seja 25% - então nosso
substrato armazena 25% de seu
volume em ar.
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Conclusão:

1 copo 200ml

Veja, utilizamos um recipiente de
200ml e observamos que cheio do
substrato, em estudo, o volume
de água e ar que retém é 25%
para cada, o que sobra, 50% de
sólidos. Este exemplo retrata um
substrato
ideal,
o
que
acontece/desejamos na prática é
que os volumes de ar e água
estejam acima de 15% e que os
sólidos próximos de 50%.
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Cascalho - Sempre
Areia - Sempre
Fibra de Coco
Turfa
Casca de Arroz crua - Mais
Casca de Arroz Queimada
PERLITA - Sempre

Deve ter uma boa estabilidade física

Como observar esta característica: utilizando um vaso que com dreno,
efetuamos uma rega com bom volume de água, e depois da drenagem
avaliamos de quanto foi a compactação deste substrato. Se for alta, devemos
mistura a este outros materiais que lhe imprimam maior estabilidade física. A
turfa, por exemplo, tem a característica de “acamar” muito, adicionando casca
de arroz, a mistura tem maior estabilidade física.
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A Instrução Normativa nº 17, de 21 de maio de
2007 (MAPA, 2007), recomenda que o pH e a
condutividade elétrica (CE) sejam determinados
no mesmo extrato que emprega a relação de 1:5
(substrato:água) em volume.

1 copo 50ml
se substrato
+ 250ml
de água

Como fazer uma avaliação desta característica de
forma prática: usando uma pequena porção de
substrato e 5 vezes o volume de água, misturamos os
dois, aguardamos ao menos 1 hora e depois
drenamos a água e medimos sua condutividade, o
resultado deve ser MENOR QUE 0,5 mS. Exemplo:
pegamos 50 ml de substrato e 250 ml de água,
misturamos e drenamos, a medida da condutividade
fazemos no drenado.
Se o valor for maior, de 0,5 mS, mas ao
repetirmos o processo, ou seja, utilizando o mesmo
substrato da primeira medida e colocando nova
porção de água, drenando e fazendo nova medida da
condutividade, o valor baixe da inicial e sinal que o
substrato pode estar salinizado, mas pode ser lavado
durante os ciclos de rega e drenagem normais da
cultura, o que não inviabilizaria o cultivo.
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O TEMPO DE DRENAGEM NÃO DEVE SER MAIOR QUE O DOBRO DO
TEMPO DE IRRIGAÇÃO,
OU VAI FALTAR OXIGENAÇÃO NO SISTEMA RADICULAR.
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altura da umidade em 24hs
altura da água inicial

EM SUSBSTRATO COM BOA CAPILARIDADE, A ALTURA DA COLUNA DE ÁGUA
ALCANÇA O DOBRO DA ALTURA DA IMERSÃO EM ATÉ 24HORAS.

SUBSTRATO:
1. Deve reter a umidade
2. Deve permitir um bom
arejamento
3. Deve ter uma boa estabilidade
física
4. Deve ser quimicamente inerte
5. Deve ser biologicamente inerte
6. Deve ter uma boa drenagem
7. Deve ter capilaridade
8. Ele deve ser leve
9. Deve ser de baixo custo
10. Deve estar disponível

Cascalho
Areia
Fibra de Coco
Turfa
Casca de Arroz crua
Casca de Arroz Queimada
PERLITA

A densidade aparente e volumétrica expressam a
relação entre a massa (incluindo o espaço vazio) e
o volume de uma amostra de substrato.
Quanto menor for o recipiente utilizado, menor
deve ser a densidade do substrato nele disposto,
pela limitação do espaço para o desenvolvimento
das raízes e das plantas.

1 copo 200ml

Considera-se como referência para substrato
utilizado em células e bandejas valores de
densidade entre 100 e 300 kg m-3; para vasos de
até 15 cm de altura, de 250 a 400 kg m-3; para
vasos de 20 a 30 cm, de 300 a 500 kg m-3; para
vasos maiores, de 500 a 800 kg m-3 (FERMINO,
2002).
Como nosso exemplo inicial, pesamos um volume
de 200ml de substrato seco, o valor deu 50g, este
valor dividido pelo volume = 0,25 ou seja a
densidade que nosso substrato tem 250 kg m-3,
boa densidade.
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“E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos
os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé,
de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse
amor, nada seria.”
1ª Coríntios 13:2
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