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Introdução: O cultivo de qualidade da
espécie medicinal é de fundamental
importância [1]. Pesquisas com plantas
medicinais
são
fundamentais
no
enriquecimento do conhecimento científico,
subsidiando a produção com utilização de
manejos sustentáveis [2].
O Tilo é empregado no tratamento de
doenças respiratórias. O objetivo foi avaliar
o desenvolvimento do Tilo sob diferentes
fontes de adubação e luminosidade, para
maximizar o acúmulo de nutrientes.
Metodología: - Outubro à junho de 2020
(16º19”36’ S e 48º27”10’ O).
- Mudas submetidas a dois níveis de
incidência de luz [pleno sol e 80% de
redução], com adubação orgânica e
organomineral e associação.

- N  orgânica+organomineral apresentou
um acúmulo 34% maior do que o uso isolado
da orgânica a pleno solo ou sombreada e
16% maior para o organomineral.
- S  combinação apresentou-se 45%
maior que à organomineral e 19% para a
orgânica.
- K  orgânica+organomineral apresentou
o melhor desempenho a sombra, e o menor
acúmulo ao sol.
- Ca apresentou maior acúmulo frente ao
uso da orgânica no sombrite e da
associação dos adubos a pleno sol.
- P e Mg  plantas a sombra com orgânica
apresentaram o maior acúmulo destes
nutrientes.
Conclusão: - A luminosidade influenciou o
maior acúmulo de N, P, K, Mg e S, nas
plantas a sombra.
- Não ocorre um padrão para o acúmulo de
nutrientes em uma adubação.
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Fig 1. Justica pectoralis
- 18 parcelas, seis plantas/cada  DBC.
- 210 DAT  parte aérea das plantas colhida, lavada, submetida à secagem entre
27°C a 35°C, durante 72 horas.
- O teor dos nutrientes foliares foram
estimados de acordo com Silva (2009) [3].
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