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RESUMO

O trabalho foi conduzido na Unesp,
Jaboticabal-SP, de setembro a dezembro de
2006, com objetivo de avaliar o efeito da
adubação nitrogenada em consórcio de alface
e rúcula. O delineamento experimental foi o de
blocos casualizados completos, com quatro
repetições, sendo os tratamentos arranjados
em esquema fatorial 4 x 4 + 2. Os tratamentos
resultaram da combinação de quatro doses
de N para a alface (0, 65, 130 e 195 kg/ha de
N) e quatro doses de N para a rúcula (0, 65,
130 e 195 kg/ha de N), mais dois tratamentos
adicionais, correspondentes às monoculturas
de alface e rúcula. As cultivares utilizadas
foram Verônica (alface) e Folha Larga (rúcula).
O aumento da dose de N para ambas as
culturas, em consórcio, proporcionou
incrementos nas produtividades de alface e
da rúcula.

PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa, Eruca
sativa, sistema de cultivo e nutrição.

ABSTRACT

Nitrogen fertilization on intercropping of
lettuce and rocket

The work was carried out at Unesp,
Jaboticabal-SP, from September to December
2006, with the aim of evaluating the effect of
nitrogen fertilization on intercropping of lettuce
and rocket. The experiment was conducted in a
randomized complete block design, with four
replications, treatments being arranged in a 4 x
4 + 2 factorial design. The treatments were the
result of a combination of four N rates for lettuce
(0, 65, 130 and 195 kg/ha of N) and four N rates
for rocket (0, 65, 130 and 195 kg/ha of N), plus
two additional treatments, which corresponded
to lettuce and rocket under single cropping.
Veronica (lettuce) and Folha Larga (rocket)
were the cultivars used. An increase in the N
rate for both cultures, under intercropping system,
caused higher yields for lettuce and rocket.

KEYWORDS: Lactuca sativa, Eruca sativa,
cultivation system and nutrition.
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INTRODUÇÃO

A grande preocupação atual dos pesquisadores é gerar tecnologia que permita o uso
racional dos recursos naturais e insumos para produção de alimentos mais saudáveis, com
menor impacto ambiental e, consequentemente, melhoria na sustentabilidade do sistema
produtivo.
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Uma das tecnologias disponíveis que pode auxiliar na execução dessa filosofia de
trabalho é a consorciação de culturas, na qual se faz o plantio de duas ou mais espécies numa
mesma área. Os pequenos produtores são os que têm maior potencial de utilização deste
sistema de cultivo que, segundo Caetano et al. (1999), permite melhor aproveitamento da
área, dos insumos e da mão-de-obra utilizada, além da maior diversificação da dieta alimentar
e maior lucro por unidade de área cultivada (Coelho et al., 2000).

Entre os segmentos agrícolas, a olericultura é um dos que pode beneficiar-se,
significativamente, com o emprego desta prática agronômica, pois a produção de hortaliças
caracteriza-se pelo uso intensivo de recursos renováveis e não renováveis. Além das vantagens
de ordem econômica que poderão advir do emprego desta tecnologia, o cultivo consorciado
de hortaliças poderá contribuir para a olericultura situar-se dentro do contexto de agricultura
sustentável ou de menor impacto ambiental (Rezende, 2004).

Um dos muitos aspectos relativos ao cultivo consorciado e, praticamente, não estudado
é a adubação das culturas envolvidas. A exigência nutricional das espécies pode ser modificada,
como resultado da interação. Na literatura, os autores utilizam, como adubação de plantio do
consórcio, doses de nutrientes recomendadas para a monocultura da hortaliça mais exigente.
Quanto às adubações de cobertura, verifica-se que, ou é realizada somente para a hortaliça
considerada a principal no consórcio (Oliveira et al., 2004; Barros Júnior et al., 2005), ou é
realizada separadamente para cada hortaliça do consórcio (Cecílio Filho & May, 2000; Costa
et al., 2007). Em ambos os casos, utilizam-se das recomendações de adubação disponíveis
em literatura para as culturas em cultivo solteiro, ou seja, monocultura.

Dentre os nutrientes, o nitrogênio destaca-se pelas modificações morfo-fisiológicas
promovidas nos vegetais. Quantitativamente, é o mais importante para seu desenvolvimento,
sendo que está presente em maior quantidade na matéria seca do que qualquer outro elemento
que se considere (Engels & Marschner, 1995).

Em consórcio, em razão do desconhecimento da exigência de N para as culturas, não
se sabe, ainda, se a adubação deve ser realizada para cada cultura em consórcio, ou se para
uma delas, e em que quantidade. Soma-se à esta questão a preocupação de possível
sombreamento que uma cultura pode fazer sobre a outra, modificando, para melhor ou pior, o
metabolismo desta cultura em relação ao padrão apresentado em monocultura.

Neste sentido, objetivou-se avaliar o efeito de doses de nitrogênio para a alface e/ou
para a rúcula, em consórcio na produtividade das espécies.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em campo, no período de 26 de setembro a 02 de dezembro
de 2006, no Setor de Olericultura e Plantas Aromático-Medicinais, do Departamento de
Produção Vegetal, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, da Unesp, Campus de
Jaboticabal, SP.

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados completos, com quatro
repetições, sendo os tratamentos arranjados em esquema fatorial 4 x 4 + 2. Os tratamentos
resultaram da combinação de quatro doses de N para a alface (0, 65, 130 e 195 kg/ha de N) e
quatro doses de nitrogênio para a rúcula (0, 65, 130 e 195 kg/ha de N), mais dois tratamentos
adicionais, correspondentes às monoculturas de alface e rúcula.
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A dose para ambas as culturas foram propostas com base na recomendação de Trani
et al. (1997), que é de 130 e 160 kg ha

-1
 de N para alface e rúcula, respectivamente.

A unidade experimental com área total de 2,88 m² (1,20 x 2,40 m) foi constituída por 40
plantas de alface, cultivadas no espaçamento de 0,30 x 0,25 m e a rúcula, em monocultura, no
espaçamento de 0,25 x 0,05 m, com um total de 192 plantas. Nos consórcios, a rúcula foi
semeada em sulcos localizados na metade das entre linhas da alface. Nesse sistema de cultivo,
a alface foi considerada a cultura principal e a rúcula, a secundária.

O solo da área, segundo classificação da EMBRAPA (1999), corresponde ao Latossolo
Vermelho Eutroférrico típico de textura muito argilosa, A moderado caulinítico-oxídico, relevo
suave ondulado a ondulado. A análise química do solo apresentou pH (CaCl2) de 5,6; 22 g dm

-

3
 de matéria orgânica, 147 mg dm

-3
 de P (resina). Em mmolc dm

-3
, obteve-se 5,8; 40 e 16 de K,

Ca e de Mg, e V% de 67. Após o preparo do solo, foram preparados os canteiros. Foi realizada
calagem para elevar a saturação por bases a 80%, utilizando o calcário dolomítico calcinado,
com PRNT = 120%.

No plantio, para todas as unidades experimentais foram aplicados, com base na análise
de solo e recomendação de Trani et al. (1997) para as culturas de alface e rúcula, 50 kg ha

-1
 de

K
2
O e 200 kg ha

-1
 P

2
O

5
, utilizando-se as fontes cloreto de potássio e superfosfato simples e

N(12)-P
2
O

5
(6)-K

2
O(12). Para N foram aplicadas as quantidades correspondentes aos

percentuais previstos em cada tratamento sobre 40 (plantio) e 90 kg/ha de N (cobertura)
recomendados por Trani et al. (1997), na forma de nitrato de amônio. Para alface as adubações
de cobertura foram realizadas aos 10, 20 e 30 dias após o transplante (DAT) e para rúcula aos
7, 14 e 21 dias após a semeadura (DAS). Utilizou-se a cultivar de alface Verônica e a cultivar
Folha Larga para rúcula.

A alface foi semeada no dia 26 de setembro de 2006 em bandejas de poliestireno
expandido, de 288 células, com substrato, Plantmax® HA. As mudas foram transplantadas
quando apresentavam quatro folhas além das cotiledonares, no dia 30 de outubro de 2006,
quando as mudas apresentavam-se com 34 DAS. A rúcula foi semeada no mesmo dia do
transplante da alface diretamente no canteiro e foi realizado o desbaste aos 10 DAS, para a
adequação do espaçamento entre as plantas na linha.

Durante o experimento o controle de plantas daninhas foi realizado por capinas manuais.
Também foram realizados tratos fitossanitários. A irrigação foi realizada pelo sistema de
aspersão.

A colheita da rúcula ocorreu no dia 30 de novembro de 2006, aos 31 DAS e alface no
dia 2 de dezembro de 2006, aos 33 DAT.

Para avaliação das características de alface, em monocultura ou em consórcio,
considerou-se como parcela útil as quatro linhas de plantas, excluindo-se a primeira e a última
planta de cada linha. Para avaliação das características da rúcula, em monocultura, considerou-
se como parcela útil as duas linhas centrais excluindo-se 0,30 m do início e final de cada linha.
Em consórcio, considerou-se as três linhas de rúcula nas entrelinhas da alface, e também
desconsiderando 0,30 m iniciais e finais de cada linha. Avaliaram-se a produtividade de alface
(kg/ha) e a produtividade de rúcula (kg/ha).

Foi realizado análise de variância (ANAVA) pelo teste F, segundo o delineamento
proposto, utilizado-se o programa estatístico Estat, do Departamento de Ciências Exatas da
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Unesp, Campus de Jaboticabal. Na ANAVA, para as características de cada cultura, considerou-
se o esquema fatorial 4 x 4 + 1 (tratamento adicional referente a monocultura de alface ou de
rúcula). Entretanto, independentemente de se ter constatado interação significativa dos fatores
na ANAVA, realizou-se o estudo de superfície de resposta polinomial quadrática. Quando esta
mostrou-se significativa (teste F, P < 0,05), foi utilizada para o estudo da interação dos fatores.
Para tanto, utilizaram-se os programas estatísticos Statistica, para a confecção dos gráficos,
e SAS para as demais análises.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve diferença significativa entre a monocultura (testemunha) e os consórcios (fatorial)
para as produtividades de ambas as culturas. Para essas características, a monocultura foi
superior à média dos consórcios. A produtividade de alface na monocultura (16.010,08 kg/ha)
foi 41,9% superior à do consórcio (11.283,42 kg/ha). Já para rúcula em monocultura a
produtividade foi de 26.486,88 kg/ha, 29,6% superior à média dos consórcios (20.446,77 kg/
ha).

As produtividades de alface e da rúcula foram influenciadas significativamente pela
interação dos fatores. Para as produtividades de alface e rúcula foram obtidos ajustes de
superfícies de respostas polinomiais quadráticas em função das doses de nitrogênio estudadas
para cada cultura (Figura 1 e 2).

A máxima produtividade de alface obtida foi de 23.744,48 kg/ha, com a dose 100 kg/ha
de N para a alface e 195 kg/ha de N para a rúcula (Figura 1). Mantovani et al. (2005), em
condições de Jaboticabal-SP, também observaram ajuste polinomial de segundo grau para
produtividades de cultivares de alface, entre elas ‘Verônica’, com o aumento da dose de N.
Verificaram que a dose de 176 kg/ha de N proporcionou a máxima produtividade para essa
cultivar. Pereira et al. (2003), trabalhando na região de Maringá-PR, também observaram esse
mesmo comportamento quadrático para resposta da alface, em produtividade, em função de
doses de N para alface. A máxima produtividade obtida no consórcio foi 10,4% inferior ao
encontrado na monocultura.

Considerando-se somente a adubação de 130 kg/ha de N, assim como realizada para
a alface em monocultura, a produtividade da alface em consórcio seria de 22.521,14 kg/ha,
conforme ajuste polinomial apresentado na figura 1. Esta produtividade equivale à 94,8% da
produtividade da alface máxima encontrada.

Além da possível utilização parcial pela rúcula da adubação nitrogenada, há também de
se considerar a possibilidade de interferência da rúcula na alface quanto a outros fatores de
produção, principalmente espaço. Ainda que Costa et al. (2007) tenha constatado que a
produtividade da alface em monocultura não difere da alface em consórcio com rúcula, quando
esta foi semeada na mesma data do transplante da alface, mesma condição deste trabalho,
não se pode negar que o espaço, para crescimento da alface é menor em consórcio. Enquanto
a alface em monocultura tem à sua disposição 0,075m

2
, em consócio a área para seu

crescimento restringe-se, no máximo, a metade do que é disponível em monocultura.

Para se obter 95% (22.557,26 kg/ha) da produtividade máxima encontrada a adubação
nitrogenada de alface deve ser aproximadamente de 131 kg/ha, sem a necessidade de se
realizar adubação de N para a rúcula (Figura 1).
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Para obtenção de 90% (21.370,03 kg/ha) da produtividade máxima, deve-se realizar
uma adubação de N alface aproximadamente de 101 kg/ha, sem adubação de N para a rúcula.

Portanto, admitindo produzir menos 5 ou 10% da produtividade, a redução na quantidade
de N a ser fornecida ao consórcio é de 164 ou 194 kg/ha, além da economia de mão-de-obra
para adubação da rúcula, que nos dois casos torna-se dispensável. Há também outros custos
como a mão-de-obra para a colheita, embalagem, transporte entre outros, que devem ser
considerados na decisão de buscar a máxima produtividade, ou 90%, ou 95% desta.

A não adubação nitrogenada para as culturas em consórcio causa acentuada redução
na produtividade de alface, cerca de 50% da máxima (Figura 1). Para a produtividade de
rúcula, o valor máximo de 14.435,78 kg/ha foi obtida com a combinação de 195 kg/ha de N
para a alface e 180 kg/ha de N para a rúcula (Figura 2). Esse valor máximo foi 9,8% inferior ao
obtido pela rúcula em monocultura (16.010,08 kg/ha). Trani et al. (1994) encontraram uma
produtividade próxima da máxima encontrada nesse trabalho, com uma dose de 188 kg/ha,
obtiveram uma produtividade de 16.390 kg/ha.

Para se obter 95% (13.713,99 kg/ha) da máxima produtividade de rúcula, entre muitas
combinações, pode-se obter com 163 kg/ha de N para a alface e 107 kg/ha de N para a rúcula.
Já para 90% (12.992,20 kg/ha) da produção máxima seriam necessários 169 kg/ha de N para
a alface e 38 kg/ha de N para a rúcula. Portanto, uma economia de 105 e 168 kg/ha de N para
se obter 95 e 90% da máxima produtividade, respectivamente. Ao contrário do observado
para alface, a economia se faz somente na quantidade de fertilizante a ser aplicada, visto que
manteve-se a necessidade de adubação para as duas culturas.

Sem a realização da adubação nitrogenada para ambas as culturas a produtividade de
rúcula foi reduzida em 70% (4.330,98 kg/ha), comparando-se com a produtividade máxima
obtida. Reduções significativas na produtividade de rúcula também foram percebidas por Trani
et al. (1994) e Purquerio (2005). Observaram que na ausência da adubação nitrogenada, a
produtividade da cultura foi reduzida, respectivamente, em 75,6% e 54,7 % do máximo obtido.

De maneira geral o aumento da dose de N para ambas as culturas, em consórcio,
proporcionou incrementos nas produtividades de alface e da rúcula.
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Figura 1. Isolinhas da superfície de resposta para produtividade de alface em consórcio, em função das
doses de nitrogênio nas adubações de alface e de rúcula (response surface isolines for the lettuce yield
under intercropping, for nitrogen rates in the fertilizers applied to lettuce and rocket). Unesp, Campus de
Jaboticabal, 2009.

Figura 2. Isolinhas da superfície de resposta para produtividade de rúcula em consórcio, em função das
doses de nitrogênio nas adubações de alface e de rúcula (response surface isolines for the rocket yield
under intercropping, for nitrogen rates in the fertilizers applied to lettuce and rocket). Unesp, Campus de
Jaboticabal, 2009.


