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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar
o efeito de diferentes tipos de bandejas
sobre a produção de mudas de alface
crespa, cultivares Cinderela e Veneranda.
Adotou-se delineamento experimental
inteiramente casualizado, com quatro
repetições, em esquema fatorial 6x2,
sendo seis tipos de bandejas: isopor
(128, 200, 242 e 288 células) e plástico
(288 e 450 células), e duas cultivares de
alface crespa, Cinderela e Veneranda. As
mudas foram avaliadas 34 dias após a
semeadura, observando-se as seguintes
características: número de folhas, altura
de muda, comprimento de raiz, peso
fresco da parte aérea e peso fresco da
ra iz .  Pode-se  conc lu i r  que para  a
produção de mudas de alface crespa,
cultivares Cinderela e Veneranda, em
Várzea Grande-MT, a bandeja de isopor
com 128 células é a mais indicada, pois
proporcionou melhores condições de
desenvo lv imento  das  mudas.
Recomenda-se também a utilização das
bandejas de plástico com 450 células e
isopor com 200 e 242 células, desde que
as mudas sejam transplantadas antes de
34 dias.

PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa, número
de células, volume de substrato.

ABSTRACT

Production of crisp leaf lettuce seedlings
in different kinds of trays, in Várzea

Grande-MT

This paper aims at evaluating the
different kinds of trays about the production
of crisp leaf lettuce seedlings, cultivars
Cinderela and Veneranda. The experimental
design used was of completely randomized
blocks with four replications in a 6x2 factorial
scheme, being six kinds of trays: polystyrene
(128, 200, 242 and 288 cells) and plastic (288
and 450 cells), and two cultivars of crisp leaf
lettuce, Cinderela and Veneranda. The
seedlings were evaluated 34 days after the
sowing, taking into consideration the following
characteristics: number of leaves, seedling
height, length of the root, fresh weight of the
aerial part and fresh weight of the root. It can
be concluded that for the production of crisp
leaf lettuce seedlings, cultivars Cinderela and
Veneranda, in Várzea Grande-MT, the
polystyrene tray with 128 cells is the most
indicated, since it provided better conditions
for the development of the seedlings. It is also
recommended the use of plastic trays with
450 cells and polystyrene with 200 and 242
cells, but the seedlings have to be
transplanted before 34 days.

KEYWORDS: Lactuca sativa, number of
cells, volume of the substrate.
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INTRODUÇÃO

A produção de mudas de hortaliças constitui-se numa das etapas mais importantes do
sistema produtivo. Dela depende o desempenho final das plantas nos canteiros de produção,
tanto do ponto de vista nutricional, quanto do tempo necessário para a colheita e,
conseqüentemente, do número de ciclos possíveis por ano (Carmello, 1995; Minami, 1995).

Existem no mercado diversos modelos de bandejas para a produção de mudas de
hortaliças, com diferentes números e volumes de células, e de diferentes materiais como
poliestireno expandido (isopor) e polipropileno (plástico), sendo esta última de maior custo,
porém de maior durabilidade podendo ainda ser reciclada, o que não ocorre com a bandeja
de isopor (Vitória et al., 2002).

Na produção de mudas de alface prevalecem bandejas de isopor com 200 e 288 células.
Os viveiristas têm preferência por bandejas com maior número de células para melhor
aproveitamento dos substratos e do espaço das estufas. Mas, geralmente, não são bem vistas
pelos produtores, pelo aspecto de ser uma muda mais frágil do que as produzidas em bandejas
de menor número de células (Echer et al., 2000). Muitos trabalhos desenvolvidos por
profissionais na área da olericultura mostram que esta diferença ocorre quando feitas
comparações (Menezes Júnior et al., 2000; Silva et al., 2000; Marques et al., 2003; Resende
et al., 2003; Trani et al., 2004; Oviedo et al., 2006). Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi
avaliar o efeito de diferentes tipos de bandejas sobre a produção de mudas de alface crespa,
cultivares Cinderela e Veneranda.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no campo experimental do UNIVAG – Centro Universitário,
em Várzea Grande – MT, no período de julho a agosto de 2006. Adotou-se delineamento
experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições, em esquema fatorial 6x2, sendo
seis tipos de bandejas: isopor (128, 200, 242 e 288 células) e plástico (288 e 450 células), e
duas cultivares de alface crespa, Cinderela e Veneranda. Cada parcela foi constituída por dez
mudas, escolhidas aleatoriamente dentro da bandeja. Foram colocadas de duas a três sementes
por célula, contendo o substrato Plantmax HA, realizando-se o raleamento das mudas uma semana
após a semeadura, deixando-se uma planta por célula. As irrigações foram feitas duas vezes ao
dia com volume de água suficiente para não haver escorrimento pelos orifícios das células.

As mudas foram avaliadas 34 dias após a semeadura, observando-se as seguintes
características: número de folhas, altura de muda, comprimento de raiz, peso fresco da parte
aérea e peso fresco da raiz.

Os valores das características avaliadas foram submetidos à análise de variância,
utilizando o programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2000). As médias foram comparadas pelo
teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mudas com maior número de folhas foram observadas na bandeja de isopor com 128
células (Tabela 1).
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Esses resultados concordam com Marques et al. (2003) e Trani et al. (2004) em
mudas de alface, as quais apresentaram maior número de folhas quando cultivadas em
bandejas com menor número de células, provavelmente devido ao fato das mudas
produzidas em recipientes de maior volume não apresentarem restrição ao crescimento
radicular, otimizando desta forma, o fornecimento de nutrientes, água e luz, favorecendo
a maior emissão de folhas.

No entanto, Vitória et al. (2002) não verificaram diferença no número de folhas de mudas
de alface crespa, cultivar Verônica, quando avaliaram bandejas de plástico com 450, 288 e
200 células e de isopor com 288 células.

Quanto a altura de muda, os melhores resultados foram observados nas bandejas de isopor
com 128 células e de plástico com 450 células, enquanto que a bandeja de plástico com 288 células
resultou em mudas com menor altura (Tabela 1). Oviedo et al. (2006) observaram que mudas de
tomate crescidas em bandeja de isopor de 450 células apresentaram maior altura, porém, muito
estioladas, fracas, de baixíssima qualidade, o que não foi verificado no presente trabalho.

A bandeja de isopor com 128 células proporcionou melhores condições para o
crescimento radicular das mudas, alcançando média de 7,63 cm, seguido pela bandeja de
plástico com 450 células, com 6,47 cm. Efeito inverso foi notado em mudas produzidas em
bandejas de plástico e isopor, ambas com 288 células (Tabela 1).

Em seu trabalho, Marques et al. (2003), também constataram maior crescimento radicular
em mudas produzidas em bandejas de isopor com 128 células. Possivelmente, por haver um
maior volume de substrato envolvendo o sistema radicular, torna-se mais fácil o suprimento de
fatores ótimos de produção para o crescimento e o desenvolvimento das mudas (Menezes
Júnior et al., 2000; Silva et al., 2000).

Melhores resultados para peso fresco da parte aérea foram observados em mudas
produzidas em bandeja de isopor com 128 células, seguido pelas bandejas de isopor de 200
e 242 células e de plástico de 450 células (Tabela 1), enquanto que, mudas inferiores foram
produzidas em bandejas de plástico e isopor com 288 células.

Estes resultados concordam com os apresentados por Cesconetto et al. (2001), que
obtiveram mudas de alface com maior peso fresco da parte aérea quando produzidas em
bandejas de isopor com 128 e 200 células, e Vitória et al. (2002) que verificaram maior ganho
de peso fresco da parte aérea em mudas de alface produzidas em bandejas de plástico com
450 células.

Similarmente ao ocorrido com o número de folhas, altura de muda, comprimento de raiz
e peso fresco da parte aérea, o maior volume das células na bandeja de isopor com 128
células favoreceu a produção de mudas com maior peso fresco de raiz (Tabela 1).

A análise individual por cultivar demonstrou que as mudas da cultivar Cinderela não
sofreram efeito significativo das bandejas quanto ao número de folhas e peso fresco da raiz
(Tabela 2).

Nas demais características avaliadas, destacaram-se as bandejas de isopor com 128
e 242 células e de plástico com 450 células (altura de muda), isopor com 128 células
(comprimento de raiz) e isopor com 128, 200 e 242 células e de plástico com 450 células
(peso fresco da parte aérea).
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As mudas de alface da cultivar Veneranda sofreram efeito do tipo de bandeja em todas
as características avaliadas, destacando-se a bandeja de isopor com 128 células para número
de folhas, comprimento de raiz, peso fresco da parte aérea e peso fresco da raiz (Tabela 2), e
apenas para altura de muda não houve diferença entre essa bandeja e a bandeja de plástico
com 450 células.

Segundo Oviedo et al. (2006) as melhores bandejas para produção de mudas de tomate são
as de isopor com 72 e 128 células, por terem maior capacidade de sustentar as mudas até idades
mais tardias. De acordo com os mesmos autores, quando se prefere utilizar a bandeja de plástico
com 450 células, é importante o transplante em períodos anteriores a 30 dias (entre 20-30 dias) para
evitar estresse na muda e garantir a produção. No presente trabalho as mudas foram avaliadas aos
34 dias, o que pode ter interferido no desempenho das mudas produzidas na bandeja de plástico
com 450 células.

Os resultados indicam que as bandejas de plástico com 450 células e de isopor com 200 e
242 células apresentam potencial para serem utilizadas na produção de mudas de alface crespa na
região de Várzea Grande-MT, no entanto, novos estudos devem ser feitos a fim de determinar a idade
adequada de transplante das mudas quando produzidas nessas bandejas.

Pode-se concluir que para a produção de mudas de alface crespa, cultivares Cinderela
e Veneranda, em Várzea Grande-MT, a bandeja de isopor com 128 células é a mais indicada,
pois proporcionou melhores condições de desenvolvimento das mudas. Recomenda-se
também a utilização das bandejas de plástico com 450 células e isopor com 200 e 242 células,
desde que as mudas sejam transplantadas antes de 34 dias.
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Tabela 1. Número de folhas (NF), altura de muda (AM), comprimento de raiz (CR) peso fresco da parte aérea
(PFPA) e peso fresco da raiz (PFR) de mudas de alface, em função da bandeja. (Number of leaves, height of
seedling, root lenght, fresh weight of aerial part and fresh weight of root of lettuce seedling, produced in trays).
UNIVAG, Várzea Grande – MT, 2006.

Bandeja NF AM CR PFPA PFR

Isopor 128 4,80 a 10,62 a 7,63 a 2,17 a 1,63 a

Plástico 450 4,24 b 10,55 a 6,47 b 1,27 b 0,83 c

Isopor 242 4,17 b 9,80 b 6,12 c 1,33 b 1,07 b

Plástico 288 4,13 b 7,25 d 5,07 d 0,70 c 0,67 c

Isopor 200 4,10 b 9,37 b 6,04 c 1,33 b 1,17 b

Isopor 288 3,93 b 8,05 c 5,33 d 0,90 c 0,90 c

CV (%) 6,42 5,47 5,30 19,61 21,65

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.
(Means value followed by the same letters in column are not different at the 5% level of probability according to
Scott-Knott test.)
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Tabela 2. Número de folhas, altura de muda, comprimento de raiz, fresco da parte aérea e peso fresco da raiz
de mudas de alface, cultivares Cinderela (C) e Veneranda (V), em função da bandeja. (Number of leaves, height
of seedling, root lenght, fresh weight of aerial part and the root fresh weight of lettuce seedling, cultivars Cinderela
and Veneranda, produced in trays). UNIVAG, Várzea Grande – MT, 2006.

Número Altura de Comprimento Peso fresco Peso fresco

de folhas  muda (cm)  de raiz (cm)  da parte aérea (g)  da raiz (g)

Bandeja C V C V C V C V C V

I 128 4,60 a 5,00 a 9,80 a 11,43 a 7,63 a 7,63 a 1,33 a 3,00 a 1,27 a 2,00 a

P 450 4,33 a 4,15 b 9,84 a 11,27 a 6,60 b 6,35 b 1,20 a 1,33 b 0,73 a 0,93 c

I 242 4,40 a 3,93 b 10,03 a 9,57 c 6,30 b 5,93 b 1,20 a 1,47 b 1,00 a 1,13 b

P 288 4,33 a 3,93 b 6,87 c 7,63 e 4,97 d 5,17 c 0,73 b 0,67 c 0,67 a 0,67 c

I 200 4,00 a 4,20 b 8,50 b 10,23 b 5,94 c 6,13 b 1,13 a 1,53 b 1,07 a 1,27 b

I 288 4,40 a 3,47 c 7,53 c 8,57 d 5,30 d 5,37 c 0,87 b 0,93 c 0,93 a 0,87 c

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.
(Means value followed by the same letters in column are not different at the 5% level of probability according to
Scott-Knott test).

I = isopor (polystirene trays); P = plástico (plastic).


