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RESUMO

O objetivo desse trabalho foi avaliar o
desenvolvimento da parte aérea da cenoura
adubada com jitirana antes de sua
semeadura. Um experimento foi conduzido
na horta didática do Departamento de
Ciências Vegetais da Universidade Federal
Rural do Semi-Árido (UFERSA), no período
de setembro a dezembro de 2008. O
delineamento experimental usado foi em
blocos completos casualizados com os
tratamentos arranjados em esquema fatorial
4 x 4 + 1, com 3 repetições. O primeiro fator
foi constituído pelas quantidades de jitirana
incorporadas ao solo (5,4, 8,8, 12,2 e 15,6 t
ha

-1 
em base seca) e o segundo fator pelos

tempos de incorporação da jitirana (0, 10, 20
e 30 dias antes da semeadura da cenoura -
DAS). O tratamento adicional (testemunha)
foi de 80 t ha

-1
 de esterco bovino. As

características avaliadas foram: altura média
das plantas, número de folhas por planta,
massa seca da parte aérea e produtividade
comercial. A melhor performance das
características de desenvolvimento da parte
aérea da cenoura foi obtida na quantidade
de 15,6 t ha

-1 
de jitirana incorporada ao solo

no tempo de 20 dias antes de sua semeadura.
Os valores dessas características de
desenvolvimento da parte aérea da cenoura
na quantidade de 15,6 t ha

-1 
foram

estatisticamente superiores aos das
características da cenoura quando adubada

com esterco (testemunha).

Palavras-chave: Daucus carota, Merremia
aegptya, Adubo verde.

ABSTRACT

Fertilizing with scarlet starglory on
Yield the development of carrot shoot

before sowing.

The objective of this study was to
evaluate the development of carrot shoot
fertilized with scarlet starglory before carrot
sowing. An experiment was conducted at the
teaching garden of the Plant Sciences
Department, Universidade Federal Rural do
Semi-Árido (UFERSA), Mossoró-RN, from
September to December 2008. The
experimental design was randomized
complete blocks with treatments arranged in
a 4 x 4 + 1 factorial scheme, with 3
replications. The first factor was composed
of the quantities of scarlet starglory
incorporated into the soil (5.4, 8.8, 12.2 and
15.6 t ha

-1
 on a dry basis), and the second

factor by the times of scarlet starglory
incorporation into the soil (0, 10, 20 and 30
days before sowing of carrot – BSC). The
additional treatment (control) was fertilized
with 80 t ha

-1
 of cattle manure. The

characteristics evaluated were: plant height,
leaf number per plant and shoot dry mass and
commercial roots yield. The best performance
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O cultivo da cenoura, no Brasil, é realizado predominantemente de forma convencional,
com o uso de adubação mineral pesada ou com esterco dependendo da região, buscando-
se aumentar a produtividade e melhorar a aparência das raízes, a fim de conseguir melhor
cotação de mercado como também ter uma razoável parte aérea da planta para melhor
desenvolver sua atividade fotossintética. No entanto, a adubação mineral ou com esterco é,
em muitos casos, o insumo mais caro no sistema de produção de hortaliças. Assim, o uso de
espécies espontâneas como adubo verde apresenta-se como uma alternativa na produção
de hortaliças por apresentarem vantagens como o menor custo de obtenção e poderem ser
coletadas nas proximidades de propriedades rurais, além do fato dessas espécies já serem
adaptadas às condições ambientais da região. A jitirana é uma planta espontânea da região
nordeste e muito comum durante o período chuvoso. Esta planta apresenta características
que a classificam como promissora para uso como adubo verde, com destaque para alta
produção de biomassa, concentração de nutrientes e estreita relação C/N, o que acarreta
numa rápida mineralização e liberação de nutrientes (Giacomini et al., 2003; Oliveira et al.,
2003). A fim de fornecer maiores subsídios para o uso da jitirana como adubo verde em
sistemas de cultivo com tuberosas, propõe-se com este trabalho avaliar o desenvolvimento
da parte aérea da cenoura adubada com jitirana antes da sua semeadura.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado durante o período de setembro a dezembro de 2008 na
horta didática do Departamento de Ciências Vegetais da Universidade Federal Rural do
Semi-Árido (UFERSA), Mossoró-RN, em solo classificado como Argissolo Vermelho Amarelo
Eutrófico (Embrapa, 2006). O delineamento experimental utilizado foi em blocos completos
casualizados com os tratamentos arranjados em esquema fatorial 4 x 4 + 1, com 3 repetições.
Os tratamentos consistiram da combinação de quatro quantidades de jitirana incorporadas
ao solo: 5,4, 8,8, 12,2 e 15,6 t ha

-1
 em base seca, com quatro tempos de incorporação: 0, 10,

20 e 30 dias antes da semeadura da cenoura - DAS, mais o tratamento testemunha que
consistiu da cenoura adubada com 80 t ha

-1
 de esterco bovino, segundo recomendação

tradicionalmente utilizada no cultivo desta hortaliça na região, aplicado quatro dias antes da
semeadura da cenoura. O plantio foi realizado no dia 17/09/2008 em semeadura direta,
aproximadamente 2 cm de profundidade, colocando-se cinco a sete sementes por cova. Aos
23 dias após a semeadura foi realizado o desbaste, deixando-se uma planta por cova. A
colheita foi realizada aos 96 dias após a semeadura (22/12/2008). A altura média de plantas
foi obtida medindo-se a partir do nível do solo até a extremidade das folhas mais altas e
expressas em centímetros. O número de folhas por planta foi determinado em uma amostra
de vinte plantas, contando-se o número de folhas, partindo-se das folhas basais até a última
folha aberta. A massa seca da parte aérea foi determinada após secagem em estufa com

of the carrot shoot development
characteristics was obtained in the amount
of 15.6 t ha-1 of scarlet starglory incorporated
into the soil at the time of 20 days before
sowing. The values of these features of carrot
shoot development in the amount of 15.6 t

ha-1 was higher than those of the carrot
characteristics when fertilized with cattle
manure (control).

Keywords: Daucus carota, Merremia
aegptya, Green manure.
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circulação forçada de ar, com temperatura regulada a 65 ºC, até atingir massa constante e
expressa em t ha

-1
. Considerou-se como produtividade comercial as raízes livres de

rachaduras, bifurcações, nematóides e danos mecânicos. Análises de variância para as
características avaliadas foram realizadas através do aplicativo ESTAT (Kronka & Banzato,
1995). O procedimento de ajustamento de curva de resposta foi realizado através do software
Table Curve (Jandel Scientific, 1991).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não foi observada nenhuma interação significativa entre as quantidades de jitirana e seus
tempos de incorporação ao solo nas características avaliadas. No entanto, foi ajustada uma
equação linear ascendente para a altura de plantas de cenoura em função das quantidades
crescentes de jitirana incorporadas ao solo. Para cada incremento de uma tonelada de jitirana
incorporada ao solo, se observou um aumento na altura de plantas de cenoura de
aproximadamente 0,42 cm (Figura 1A). A maior altura de plantas de cenoura (30,85 cm) foi
obtida na quantidade de jitirana incorporada ao solo de 15,6 t ha

-1
, correspondendo a um

incremento de 16,1% em relação à menor quantidade de jitirana incorporada. Este aumento da
altura de plantas de cenoura decorrente das quantidades crescentes de jitirana incorporadas ao
solo pode ser atribuído ao elevado teor de nitrogênio na jitirana incorporada (2,14%). Além disso,
a estreita relação C/N (18:1) confere a capacidade de decomposição rápida e consequentemente
disponibilidade de nitrogênio na forma absorvida pelas plantas (Góes, 2007). Não foi possível
ajustar nenhuma equação de regressão para a altura em função dos tempos de incorporação da
jitirana. A altura média dessas plantas de cenoura observada foi de cerca de 28,7 cm em função
dos tempos de incorporação da jitirana. Um valor médio de 6,8 folhas por planta foi registrado em
função das quantidades de jitirana e de seus tempos de incorporação. Para massa seca da parte
aérea foi ajustada uma equação linear ascendente em função das quantidades crescentes de
jitirana incorporadas ao solo, sendo observado que, para cada incremento de uma tonelada de
jitirana incorporada ao solo se registrou um aumento na massa seca da parte aérea da cenoura
de aproximadamente 0,03 t ha

-1
. Maior valor da massa seca da parte aérea de cenoura (1,54 t

ha
-1
) foi obtido na quantidade de jitirana incorporada ao solo de 15,6 t ha

-1
, correspondendo a um

incremento de 25,5%, em comparação a quantidade de massa seca da parte aérea obtida na
menor quantidade de jitirana (Figura 1B). A massa seca média foi de 1,39 t ha

-1
 em função do

tempo de incorporação da jitirana.

Foi ajustada uma equação linear ascendente para a produtividade comercial da cenoura
em função das quantidades crescentes de jitirana incorporadas ao solo. Para cada incremento
de uma tonelada de jitirana incorporada ao solo se observou um aumento na produtividade
comercial da cenoura de aproximadamente 0,36 t ha

-1
. O maior valor de produtividade

comercial da cenoura (14,94 t ha
-1
) foi obtido na quantidade de jitirana incorporada ao solo

de 15,6 t ha
-1
, correspondendo a um incremento de 32,6% em relação ao valor obtido na

menor quantidade de jitirana (5,4 t ha
-1
) (Figuras 1C). Foi ajustada uma equação quadrática

para a produtividade comercial em função dos tempos de incorporação da jitirana ao solo. A
produtividade comercial de raízes aumentou até os 22 dias antes da semeadura da cenoura,
atingindo o valor máximo de 15,59 t ha

-1
, decrescendo a partir deste valor (Figura 1D). Pode

ser atribuída a esses resultados a rápida decomposição da jitirana, favorecendo neste caso,
mais nitidamente a parte aérea da cenoura.
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Para altura de plantas, massa seca da parte aérea e produtividade comercial foram
observadas diferenças significativas entre os valores médios da testemunha e dos tratamentos
provenientes do fatorial, com os maiores valores registrados na testemunha (31,3%, 46,9%
e 87,7% superior, respectivamente). Entretanto, não se observou qualquer diferença
significativa entre os valores médios da testemunha e dos provenientes dos tratamentos do
fatorial no número de folhas por planta (Tabela 1).

De acordo com os resultados, infere-se que a melhor performance das características
de desenvolvimento da parte aérea da cenoura foi obtida na quantidade de 15,6 t ha

-1 
de

jitirana incorporada ao solo e no tempo de 20 dias antes de sua semeadura. Os valores
dessas características de desenvolvimento da parte aérea da cenoura na quantidade de
15,6 t ha

-1 
foram estatisticamente superiores aos das características da cenoura quando

adubada com esterco (testemunha).
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Tabela 1. Valores médios da testemunha e das médias dos tratamentos provenientes do
fatorial para altura de plantas (AP), número de folhas por planta (NF) e massa seca da parte
aérea (MSPA) em função de diferentes quantidades de jitirana incorporadas ao solo e de
seus tempos de incorporação antes da semeadura da cenoura. (Mean values of the control
and treatment averages from the factorial for plant height (PH), number of leaves per plant
(NL) and shoot dry mass (SDM) for different quantities of scarlet starglory incorporated into
the soil and their times of incorporation before carrot sowing) . UFERSA, Mossoró, 2009.

Tratamentos PC (t ha
-1
) AP (cm) NF MSPA (t ha

-1
)

Testemunha
1

24,6 a 37,7 a  7,7 a
*

2,0 a

Fatorial 13,1 b 28,7 b 6,8 a 1,4 b

* Médias da testemunha significativamente diferente da média dos tratamentos provenientes do fatorial
pelo teste t de Student, ao nível de 5% de probabilidade.
1
 Testemunha esterco bovino.

Figura 1. Altura de plantas (A), massa seca da parte aérea (B) de cenoura em função de quantidades de
jitirana incorporadas ao solo e produtividade comercial de cenoura em função de quantidades de jitirana
incorporadas ao solo (C) e de seus tempos de incorporação antes da semeadura da cenoura (D) (Plant
height (A), and shoot dry mass (B) of carrot for different quantities and commercial roots yield of carrot
scarlet starglory incorporated into the soil (C) and their times of incorporation before carrot sowing (D)).
UFERSA, Mossoró, 2010.


