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Quando comparado ao brócolis a ao repolho, a 

couve flor é mais sensível às condições climáticas, 

particularmente a formação da cabeça e sua qualidade, 

que requerem uma faixa muito estreita de temperatura 

e umidade. Não é incomum a má formação de cabeças 

no campo1,2,3. Temperaturas amenas e um ambiente 

úmido são as condições ideais para a produção, já que 

o processo de formação da cabeça é desencadeado por 

uma série de fatores, como a idade da planta. Materiais 

tropicais e temperados possuem necessidades de 

temperatura e umidade diferentes, o material deve 

ser escolhido juntamente com a data mais apropriada 

de semeio, assim, quando a planta estiver formando 

a cabeça, as condições mais adequadas ocorram1. A 

qualidade da cabeça também é afetada pela exposição 

a luz solar, podendo se tornar amareladas ao receber 

mais luz do sol.

Requisitos do crescimento Riceness (aspecto de arroz) e pelos
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A formação de cabeça em brássicas está condicionada a 

boas condições ambientais. Temperaturas muito baixas, 

ou clima muito seco podem resultar em problemas no 

tamanho e qualidade da cabeça

A escolha do material mais adequado para a época, data 

de plantio e condições climáticas ajudam a minimizar 

problemas no desenvolvimento e qualidade.

Formação da cabeça de Couve-Flor

Os defeitos na cabeça de riceness e pelo ocorrem em altas 

temperaturas (acima de 27°C), durante o processo de 

formação da cabeça1 - (em clima tropical, condições como 

grande amplitude térmica – diferença entre a temperatura 

diurna e noturna). Alta umidade e excesso de adubação 

nitrogenada podem contribuir para a ocorrência desses 

efeitos4. Riceness é uma condição na qual partes florais 

se alongam e crescem através da cabeça e botões florais 

brancos ou roxos se formam. Esses botões separados 

dão a cabeça o aspecto desigual (Figura 1). O defeito 

pelo é similar, com as cabeças formando esse aspecto 

de veludo, devido aumento dos pedicelos florais que se 

alongam (Figura 2). Esse problema fisiológico é causado 

principalmente pela flutuação de temperatura (amplitude 

térmica). Algumas variedades são mais suscetíveis que 

outras a esses problemas. Usar o material mais adequado 

para aquela janela de plantio é a melhor maneira de evitar 

esses problemas6,7.
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É o termo usado quando a planta forma cabeças que nunca 

atingirão o tamanho necessário para comercialização. Ela 

ocorre quando a planta, antes de atingir a maturidade 

fisiológica, emite cabeças, então não possui folhas 

suficientes para suportar a formação de uma cabeça 

com o tamanho adequado. Temperaturas muito baixas 

no transplante, ou muito altas, baixa fertilidade do 

solo (nitrogênio), deficiência de micronutrientes, pouca 

umidade no solo, e danos por clima (granizo) e insetos, 

podem causar esse fenômeno3,4. O uso de sementes muito 

velhas e de variedades muito precoces pode interferir 

nessa característica. A formação prematura de cabeças, 

segundo algumas referências, ocorre ainda na muda, antes 

do transplante, porém, um estudo de 1984 associou com 

a restrição de crescimento foliar, e não com a iniciação 

da formação da cabeça na época do transplante5. Plantas 

mais velhas e maiores na época do transplante mostraram-

se mais suscetíveis ao problema nesse estudo, sugerindo 

que qualquer manejo que retarde a formação de folhas 

prejudica o ciclo, aumentando a frequência do problema. 

Materiais mais tardios tendem a produzir mais folhas antes 

da formação da cabeça, reduzindo o problema.

Abotoamento

Condição onde não ocorre a formação da cabeça, associada 

a períodos de extremo calor (durante o dia e à noite)4,5, 

também causado por injúria de insetos e de aves.

Botão Cego

Quando as brácteas se formam ao longo da cabeça2,4, 

condição associada a altas temperaturas e baixa umidade 

do solo (seca) na época da formação da cabeça3,4. Amplitude 

térmica alta e umidade estressantes para a planta podem 

resultar em cabeças frouxas, sem a compacidade necessária 

(Figura 3). Crescimento vegetativo rápido resultando 

da adubação excessiva de nitrogênio também podem 

influenciar na ocorrência desse defeito2,4.

Folha na Cabeça

Figura 1

Riceness, aspecto de arroz em cabeça de couve flor. 
International Produce Training - www.ipt.us.com.

Figura 2

Pelos em cabeça de couve flor.
International Produce Training - www.ipt.us.com.

Figura 3

Folhas na cabeça de couve flor.
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não possui naturalmente folhas protetoras8, essa operação deve 

ser realizada manualmente, dobrando as folhas sob a cabeça ou 

prendendo-as com elástico. Variedades esverdeadas ou laranja 

não são afetadas pela exposição ao sol4, deficiência de Boro 

pode levar ao bronzeamento da cabeça também4.

A cabeça de algumas variedades pode amarelar, ao ser 

exposta ao sol, esses materiais necessitam de um período de 

branqueamento, onde as folhas externas formam uma proteção 

ao redor da cabeça em formação, durante um período de tempo, 

para prevenir a descoloração. O amarelecimento é mais comum 

de ocorrer em temperaturas acima de 27°C1. Quando o material 

Descoloração da Cabeça

Os sintomas de talo oco se iniciam com pequenas fissuras 

nos vasos internos, ao longo do crescimento, essas 

fissuras se expandem e formam cavidades que podem se 

estender à cabeça. O talo oco está associado a condições 

que permitem o crescimento muito rápido dos tecidos, 

incluindo espaçamento mal dimensionado (poucas plantas) 

e altos níveis de nitrogênio4. As variedades se comportam 

de forma diferente quanto o problema7, deficiência de Boro 

também pode levar a manchas marrons no talo oco (Figura 

4). A melhor forma de evitar o talo é o uso de espaçamento 

adequado, com fertilização balanceada6. 

Talo Oco

Figura 4

Talo oco em couve flor, com alteração de cor do 
interior, causado pela deficiência de Boro. John 
Howell, University of Massachusetts
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Para informações agronômicas adicionais, entre em contato com 

seu representante local de sementes.

O desempenho pode variar de local para local e de ano para 

ano, uma vez que as condições locais de crescimento, solo e 

clima podem variar. Os produtores devem avaliar os dados de 

vários locais e anos, sempre que possível, e devem considerar 

os impactos dessas condições nos campos do produtor. As 

recomendações deste artigo são baseadas em informações 

obtidas das fontes citadas e devem ser usadas como referência 

rápida para informações sobre doenças de couve-flor. O conteúdo 

deste artigo não deve ser substituído pela opinião profissional 

Fontes
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de um produtor, agrônomo, patologista e profissional similar 

que lida com essa cultura específica. A SEMINIS NÃO GARANTE A 

PRECISÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO OU CONSELHO TÉCNICO 

AQUI FORNECIDO E REJEITA TODA A RESPONSABILIDADE POR 

QUALQUER RECLAMAÇÃO QUE ENVOLVE ESSAS INFORMAÇÕES 

OU ACONSELHAMENTO. 180626072813 092118DME
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