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RESUMO

Objetivando avaliar o comportamento
de três cultivares de alface; cv. Amanda
(grupo Crespa), cv. Karla (grupo Lisa) e cv.
Lucy Brown (grupo Americana) à aplicação
de cinco doses de potássio, (0, 25, 50, 75
e 100 kg ha

-1
 de K

2
O) e quatro repetições,

utilizando como fonte o cloreto de potássio
(KCl), em  um Latossolo com altos teores
desse nutriente (3,4 Mmol

c
 dm

-3
), realizou-

se o um experimento na UNESP, campus de
Jaboticabal. Avaliou-se número de folhas
(NF), área foliar (AF) a produção de massa
fresca da parte aérea (MFPA) e massa seca
da parte aérea (MSPA). Os dados foram
submetidos à análise de variância e as
médias comparadas pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade. Em relação ao NF a
cv. Karla (grupo Lisa) superou as demais,
resultado este que inf luenciou a
característica AF, que também foi maior para
a cultivar Karla (grupo Lisa).  A maior MFPA
e MSPA foram obtidas pela cv. Lucy Brown
(grupo Americana) que superou as
cultivares Amanda (grupo Crespa) e Karla
(grupo Lisa). A adubação potássica não
influenciou signif icativamente as
características avaliadas da alface.

PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa L.,
potássio, cultivares, adubação.

ABSTRACT

Potassium Fertilization lettuces for in
Latosol with senior levels of the nutrient

available

To evaluate the performance of three
cultivars of lettuce, cv. Amanda (Crespa group),
cv. Karla (Lisa group) and cv. Lucy Brown
(American group) the application of five doses
of potassium, (0, 25, 50, 75 and 100 kg ha

-1
 of

K
2
O) and four replications, using as source of

potassium chloride (KCl) in an Oxisol with high
levels of this nutrient (3.4 mmol

c
 dm

-3
), there was

an experiment in the UNESP, campus de
Jaboticabal. It was evaluated number of leaves
(NF), leaf area (AF) the production of fresh
weight of shoot (MFPA) and dry mass of shoot
(MSPA). Data were submitted to analysis of
variance and averages compared by Tukey test
at 5% probability. Regarding the NF cv. Karla
(Lisa group) outperformed the others, which
was the characteristic that influenced AF, which
was also higher for the cultivar Karla (Lisa
group). Most MFPA and MSPA were obtained
for cv. Lucy Brown (American group) that
surpassed the cultivars Amanda (Crespa group)
and Karla (Lisa group). The K fertilization did
not significantly influence the characteristics
evaluated in lettuce.

KEYWORDS: Lactuca sativa L., potassium,
cultivars, fertilization.
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INTRODUÇÃO

A alface é a mais popular das hortaliças folhosas e seu consumo ocorre principalmente
na forma natural. É adaptada ao clima ameno, sendo própria para cultivos de outono/ inverno.
No verão a redução da relação entre oferta e procura e a baixa qualidade do produto,
geralmente, proporciona maiores cotações (Moreira et al., 2001). A adubação mineral é uma
das práticas que mais afeta a produção de hortaliças, tanto sob o aspecto tecnológico quanto
econômico (Filgueira, 2003). A adubação potássica para a alface, tem importante função e
contribuição para o crescimento, desenvolvimento e qualidade da planta, além de conferir
resistência às pragas e doenças.

O potássio é um dos macronutrientes exportado em maior quantidade para a maioria
das hortaliças, principalmente algumas folhosas como a alface, que, além de serem bastante
exigentes em nitrogênio, torna-se indispensável uma adubação equilibrada com todos os
macros e micronutrientes.

O cultivo dessa hortaliça além de apresentar uma pequena fatia da economia nacional
tem grande importância para a agregação de famílias ao campo. Mesmo com os avanços
tecnológicos e com a produção realizada em grandes propriedades, ainda há uma participação
expressiva da agricultura familiar, proporcionando renda para as mesmas. Em contrapartida o
cultivo da alface por esses pequenos produtores se torna uma prática bastante rudimentar,
com técnicas muito ultrapassadas. Por ser uma cultura de fácil manejo, e pelos solos onde são
cultivadas hortaliças serem bastante férteis, quase não há preocupação por parte desses
olericultores, no que se refere à nutrição e adubação. Assim com o intuito de aumentar a
produtividade, muitas vezes utilizam-se de fórmulas NPK, contendo altas concentrações dos
nutrientes, principalmente o K, que mesmo sendo extraído em grande quantidade, e lixiviado
pelas águas da chuva e da irrigação, pode acumular-se nos solos apresentando teores altos
ou muito alto do mesmo. O objetivo do trabalho foi avaliar doses de potássio no crescimento,
nutrição e produção de cultivares de alface, cultivada em Latossolo com alto teor do nutriente.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no período de 06/06/ a 05/08 do ano de 2008, no setor de
Olericultura e Plantas Aromáticos-medicinais, da (FCAV) Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias (Unesp), campus de Jaboticabal, localizado no município de Jaboticabal no estado
de São Paulo, situada a 21º 15’ 22’’ de latitude Sul, 48º 18’ 58’’ de longitude Oeste, com altitude
de 575 metros. De acordo com Resenha... (2009) o clima da região é classificado como
subtropical com chuvas de verão e inverno relativamente seco, apresentando médias anuais
de 1.424,6 mm, 22,2ºC, 28,9ºC e 16,8ºC, respectivamente, para precipitação pluvial e
temperaturas média, máxima e mínima.

O solo da área, segundo a classificação de Andrioli & Centurion (1999), é um
Latossolo Vermelho Eutroférrico típico de textura muito argilosa, A moderado caulinítico-
oxídico, com relevo suave ondulado a ondulado, que equivale à classificação da Embrapa
(2006).  Para a determinação das doses de K a análise química do solo em que foi
instalado o experimento apresentou inicialmente 3,4 Mmol

c 
dm

3 
de K, O solo apresentou

ainda pH de 5,8, valor pelo qual aproximado do pH ideal da cultura que está na faixa de
6 a 6,8 de acordo com Filgueira (2003).
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O teor de matéria orgânica foi de 24 g dm
-3
 e 43, 37, 83 e 106 Mmol

c
 dm

-3
,

respectivamente de Ca, Mg, soma de bases e CTC, e 79% de saturação por bases. Foram
avaliados os fatores Cultivares: Amanda (grupo crespa-solta); Karla (grupo solta-lisa) e Lucy
Brown (grupo crespa-repolhuda) e Doses de K

2
O (0, 25, 50, 75 e 100 kg ha

-1
) usando como

fonte o cloreto de potássio.O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados,
em esquema fatorial de 3 x 5, com quatro repetições, sendo cada bloco constituído de 15
unidades experimentais ou parcelas, perfazendo uma área de 1,10 x 1,75 m, as unidades
experimentais constituíram-se de 4 linhas com 7 plantas por linha, sendo que na extremidade
de cada linha foi utilizada uma planta como bordadura.

O espaçamento utilizado foi de 0,25 m entre linhas e 0,25 m entre plantas (0,25 x 0,25).
Sendo assim a área útil para avaliação das características foi de 1,10 x 1,25 m. O transplante
foi realizado em no dia 6 de junho de 2008, quando as mudas atingiram 4-5 folhas além das
cotiledonares. Logo após o transplante as mudas foram irrigadas com por sistema de aspersão
convencional, ao qual seguiu o mesmo turno de rega durante todo o ciclo da cultura. As
adubações de cobertura foram feitas com uréia (45% de N), aos 10, 20 e 30 DAT (dias após o
transplante), para as cultivares Amanda e Karla, seguindo as recomendações de Trani et al.
(1997), e aos 10, 20, 30 e 40 DAT para a cultivar Lucy Brown. As operações de colheita foram
realizadas no dia 23 de julho de 2008 para as cultivares Amanda e Karla e no dia 31 de julho
para a cultivar Lucy Brown. Em razão da diferença de ciclo das cultivares e resposta á dose de
K, cada parcela (unidade experimental) foi colhida quando apresentou 80% das plantas da
área útil em ponto de colheita. Foram avaliadas as características: número de folhas (NF) foi
obtido com a contagem das folhas da mesma planta coletada para a determinação da massa
seca da parte aérea, a área foliar (AF) foi avaliada por meio de um medidor eletrônico de área
foliar marca LI-COR, modelo 3100, na mesma planta onde foi avaliada o (NF), a massa fresca
da parte aérea (MFPA) e massa seca da parte aérea (MSPA), que foi lavada e colocada para
secar em estufa com circulação de ar forçada, conforme Malavolta et al. (1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1 encontram-se os valores de F, coeficientes de variação e significância dos
fatores cultivar e doses de K, sobre as características número de folhas (NF), área foliar (AF),
massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA). Verificou-se efeito
significativo apenas do fator cultivar sobre a massa fresca da parte aérea (Tabela 1). As doses
de potássio não foram significativas para a MFPA das cultivares, dessa forma não houve efeito
da interação entre cultivar e doses de potássio (Tabela 1). Para a massa seca da parte aérea
(MSPA), houve efeito significativo apenas do fator cultivar. As doses de potássio não foram
significativas para MSPA, não havendo efeito também da interação entre os fatores cultivar e
dose de potássio (Tabela 1). O número de folhas não foi influenciado pelo fator dose, sendo
significativo a 5% de probabilidade, apenas para o fator cultivar (Tabela 1). A área foliar (AF),
também não foi influenciada pelo fator dose, sendo significativa apenas para o fator cultivar ao
nível de 5% de probabilidade. Para nenhuma das características avaliadas houve interação
entre os fatores cultivar e doses de K (Tabela 1).

O número de folhas foi influenciado somente pelo fator cultivar (Tabela 2). A cultivar Karla
apresentou maior número de folhas, diferindo estatisticamente das cultivares Amanda e Lucy
Brown, com médias variando de 17, 26,6 e 44,9 folhas/planta para as cultivares Lucy Brown,
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Amanda e Karla respectivamente (Tabela 2). A área foliar, assim como o número de folhas por
planta foi influenciada somente pelo fator cultivar (Tabela 2). O maior número de folhas
apresentado pela cultivar Karla, proporcionou significativo aumento na área foliar desta cultivar
em relação às cultivares Amanda e Lucy Brown. Estas não diferiram entre si (Tabela 3), sendo
que na média apresentaram 59,2 e 37,8% do total de folhas da cultivar Karla, respectivamente
para as cultivares Amanda e Lucy Brown. No ponto de colheita a massa fresca da parte aérea
foi significativa pelo teste de Tukey á 5% de probabilidade (Tabela 2). Para a cultivar Amanda
a MFPA variou de 213,75  a 333, 13 g/planta do tratamento 1 (dose 0 ou testemunha) para o
tratamento 5 (dose 5), com 100 kg ha

-1
 de K

2
O. Esta cultivar não diferenciou estatisticamente

da cultivar Karla (grupo solta-lisa) que obteve uma média de 359,15 g/planta de massa fresca,
variando de 248,13 até 379,38 g/planta.

A cultivar Lucy Brown, diferiu estatisticamente das demais cultivares, obtendo se uma
média de 622,33 g/planta. Para as doses de K não houve diferenças significativas para MFPA.
(Tabela 3). Em relação às cultivares Amanda e Karla esta obteve valores de MFPA
aproximadamente 50% maior que as demais (Tabela 2). Para o fator dose não houve nenhuma
diferença significativas entre as doses aplicadas e os parâmetros avaliados. A massa seca da
parte aéra (MSPA) somente foi influenciada significativamente pelo fator cultivar (Tabela 2).
Contudo, diferente do observado para o número de folhas e área foliar, a maior MSPA foi
apresentada pela cultivar Lucy Brown (Tabela 3). Em estudo realizado por Figueiredo et al.
(2004), para avaliar a interação genótipo x ambiente em diferentes cultivares de alface,
observou-se que independente do ambiente e da época, que cultivares do grupo americana
apresentou os maiores valores de MSPA comparado com os demais grupos e que as cultivares
do grupo lisa apresentam os menores valores.  Em relação às médias das MSPA das cultivares
Amanda e Karla, a cv. Lucy Brown apresentou massa 72 e 66% maior. Com estes resultados
fica evidente que as vantagens de algumas cultivares sobre outras dependem das características
avaliadas e não das doses do nutriente aplicadas, visto que o solo apresentou teores elevados
do mesmo.
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Tabela 1. Valores de F, coeficientes de variação e significância dos fatores cultivar e doses de K, sobre as
características massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA), número de folhas
(NF) e área foliar (AF).[ Values of  F, coefficients of variation and significance of the factors cultivar and doses of
K, on the characteristics of shoot fresh weight (MFPA), dry mass of shoot (MSPA), number of leaves (NF) and
leaf area (AF) ] FCAV - UNESP, Jaboticabal – SP, 2008.

Causas de Variação NF AF MFPA MSPA

Cultivar (C) 97,50 * 20,1 ** 385,16 ** 3,36 *

Dose K (K)   2,38 ns 4,75 * 6,95 ** 5,52 **

C X K   1,15 ns 0,56 ns 1,09 ns 0,53 ns

CV (%) 15,3 30,9 25,7 23,5

(ns) não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F; (*) significativo a 1% de probabilidade pelo teste F; (**)
significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.

Tabela  2. Médias de massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA), número de
folhas (NF) e área foliar (AF) de cultivares de alface em função das doses de potássio aplicadas no solo [Mean
fresh weight of shoot (MFPA), dry mass of shoot (MSPA), number of leaves (NF) and leaf area (AF) of lettuce
cultivars in function of doses of potassium applied in soil] FCAV - UNESP, Jaboticabal – SP, 2008.

Cultivar NF AF MFPA MSPA

(Folhas/planta) (cm
2
)  (g/planta)  (g/planta)

Amanda 24,3 B 2235,6 C 208,58 B 21,53 AB

Karla 38,0 A 3430,2 B 152,44 B  20,24 B

Lucy Brown 20,2 C 4281,2 A 1189,95 A  24,40 A

Teste F 97,50 * 20,1 ** 385,16 ** 3,36 *

CV (%) 15,3 30,9 25,7 23,5

*Médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

Tabela 3. Valores de F, significâncias, coeficientes de variação e médias das características massa fresca da
parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA), número de folhas (NF) e área foliar (AF) das cultivares
de alface em função das doses de K aplicadas [F values, significance, and average coefficients of variation of the
characteristics of shoot fresh weight (MFPA), dry mass of shoot (MSPA), number of leaves (NF) and leaf area
(AF) of cultivars of lettuce according to the levels of K applied] FCAV - UNESP, Jaboticabal – SP, 2008.

Doses de K NF AF MFPA MSPA

(kg ha
-1
) (Folhas/planta) (cm

2
) (g/planta)  (g/planta)

0 24,58 A 2290,7 B 408,06 C 16,80 B

25 28,58 A   3062,8 AB 447,82 BC 20,29 AB

50 29,16 A 3767,3 A 488,12 BC 23,11 A

75 28,50 A 3778,0 A 588,41 AB 24,96 A

100 26,66 A 3679,5 A 652,58 A 25,11 A

Teste F 2,38 ns 4,75 * 6,95 ** 5,52 **

CV (%) 15,3 30,9 25,7 23,5

*Médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.


