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RESUMO

A associação de culturas é uma técnica
empregada para aumentar a produtividade e
o lucro por unidade de área. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a produção de duas
variedades de alface (crespa e americana),
em monocultivo e policultivo com bardana
(Articum lappa L.).  A altura máxima das
plantas de bardana (57,30 cm) foi alcançada
aos 75 dias após o transplante. As  produções
de massa fresca de folha e caule e área foliar
da bardana foram influênciadas
significativamente pelo tipo de cultivo, sendo
32,53%, 22,78% e 37,26%, respectivamente,
maior para o policultivo bardana com alface
crespa em relação ao cultivo solteiro. A maior
altura e massa fresca das plantas da alface
americana ocorreram para o monocultivo
sendo respectivamente  14,42% e 8,10%
superiores ao consórcio.  Para a alface crespa
não houve influência significativa para altura
das plantas, diâmetro da cabeça e massa
fresca da parte aérea. A razão de área
equivalente (RAE), para o policultivo alface
americana com bardana foi de 1,99 e para o
consórcio de alface crespa com bardana 2,18.
O policultivo entre as plantas estudadas foi
efetivo, otimizou a produção por área e pode
ser recomendado.

Palavras-chave: Lactuca sativa L., cultivo
múltiplo, Articum lappa L.

ABSTRACT

Lettuce and crisp american
monoculture and intercropping with

burdock.

The combination of cultures is a
technique used to increase productivity and
profit per unit area.  So, the aim of this work
was evaluate the production of burdock in
monocrop and intercropping with two varieties
of lettuce (“crespa” and “americana”). The
maximum height of the plants of  bardana
(57.30 cm) was achieved at 75 days after
transplantation. The production of fresh mass
of leaves and stem and leaf area of burdock
were significantly influenced by the type of
cultivation, being 32.53%, 22.78% and
37.26% greater for the intercropping burdock/
lettuce “crespa” in relation to monocrop,
respectively. The maximum height and fresh
weight of lettuce “americana” plants occurred
for the monocrop, being respectively 14.42%
and 8.10% higher than the intercropping. For
lettuce “crespa” there was not significant
influence on plant height, head diameter and
fresh weight shoot. The area equivalent ratio
(RAE) for the intercropping burdock/lettuce
“americana” was 1.99 and for the
intercropping of burdock/lettuce “crespa” was
2.18. The partnership between the plants
studied was effective, streamlines production
by area and can be recommended.

Keywords: Lactuca sativa L., cultivo múltiplo,
Articum lappa L.
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A alface (Lactuca sativa L.) é originada de regiões com clima temperado, no sul da
Europa e na Ásia Ocidental (Filgueira, 2008). É uma das hortaliças mais presentes nas
mesas e a de mais fácil aquisição, considerada a folhosa mais comercializada no Brasil,
com altos teores de nitrogênio e cálcio. Em geral é adaptada a clima ameno, sendo própria
para cultivo no inverno quando atinge as maiores produções. Entre os diferentes tipos de
alface, a do tipo crespa detém maior parte do mercado consumidor, no entanto, verifica-se o
aumento no consumo de alface tipo americana, cujo cultivo visa, principalmente, atender às
redes “fast foods” (Fontes, 2005).

A bardana (Arctium lappa L., Asteraceae) é originária da Europa e da Sibéria e chegou
ao Brasil por meio dos imigrantes japoneses. Dentre os nomes populares, é conhecida por
pega-massa, bardana maior, gobô, orelha-de-gigante ou erva dos tinhosos (Font Quer, 1993).
É uma espécie de interesse para estudos agronômicos e para a produção de medicamentos.
Como medicinal, a planta é utilizada para o controle de cólica nefrítica, constipação intestinal,
artrite, gota, insuficiência cardíaca e cicatrizante (Morgan, 2003).

O policultivo tem se mostrado promissor para alface em associação com outras
hortaliças, tais como Cecílio Filho (2005) que cultivou tomate e alface; Rezende et al. (2005)
cultivaram pimentão, repolho, rúcula, alface e rabanete; Costa (2006), alface e rúcula, sendo
que todos esses autores verificaram a viabilidade agronômica do policultivo. Observando
esses resultados positivos para o consorcio de alface com outras hortaliças, foi desenvolvido
este trabalho visando avaliar o policultivo da alface crespa e americana com a bardana.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido de julho a outubro de 2009, no Horto de Plantas Medicinais
- HPM, da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, em Dourados-MS. O clima,
segundo a classificação de Köppen é do tipo Cwa, com precipitação média anual de 1500
mm e a temperatura média de 22ºC. O solo, originalmente sob vegetação de Cerrado, é um
Latossolo Vermelho distroférrico, de textura argilosa, pesada, de topografia plana, com as
seguintes características químicas: 5,5 de pH em CaCl

2
; 34,0 g dm

-3
 de M.O; 36,0 mg dm

-3

de P; 6,6; 56,0 e 22,6 mmolc dm
-3
 de K, Ca e Mg, respectivamente.

As duas variedades de alface (americana cultivar “Rafaela”, crespa cultivar “Cinderela”)
e a bardana foram alocadas no campo em experimento conjunto, perfazendo no total, cinco
tratamentos: duas fileiras de bardana, quatro fileiras de alface americana, quatro fileiras de
alface crespa, quatro fileiras de alface americana alternadas com duas de bardana, quatro
fileiras de alface crespa alternadas com duas de bardana, arranjados no delineamento
experimental de blocos casualizados, com quatro repetições.

As parcelas tiveram área total de 3,0 m
2
 (1,5 m de largura x 2,0 m de comprimento) e

área útil de 2 m
2
 (1,0 m de largura x 2,0 m de comprimento). A bardana foi cultiva em duas

fileiras com espaçamento de 45 cm entre plantas e 40 cm entre fileiras num total de 10
plantas por parcela e 33.333 plantas ha

-1
. Por outro lado, a alface foi cultivada em quatro

fileiras com espaçamento de 25 cm entre plantas e 25 cm entre fileiras num total de 32
plantas por parcela e 106.666 plantas ha

-1
.

A semeadura da bardana foi realizada em 03/07/2009, utilizando berços de poliestireno
de 75 cédulas e a da alface em 04/07/2009, em berços de 200 cédulas, ambos com substrato
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Bioplant
®
. O transplante ao local definitivo foi feito em 25/07/2009, quando as plântulas de

bardana atingiram cerca de 10 cm de altura, e as de alface dois pares de folhas. O solo para
o transplante foi preparado pela aração e gradagem, com posterior levantamento de canteiros,
com rotoencanteirador. Durante o ciclo da cultura, foram feitas capinas manuais para controle
de plantas infestantes. As irrigações foram feitas por aspersão com o intuito de manter o solo
sempre úmido, para o completo desenvolvimento das plantas.

A alface foi colhida aos 56 dias após o transplante (DAT), quando as cabeças
apresentaram completo desenvolvimento, cortando-se as plantas rente ao solo. Na colheita,
foram avaliadas massa fresca comercial e não comercial da parte aérea, o diâmetro e a
altura das plantas. Durante o ciclo de cultivo, foram medidas as alturas de todas as plantas
de bardana das parcelas, a cada 15 dias, a partir de 15 (DAT). Imediatamente antes da fase
reprodutiva, aos 84 DAT, foram colhidas quatro plantas competitivas de cada parcela. As
características avaliadas foram: massas frescas das folhas, caules e raízes, comprimento
da maior raiz, número de raízes e área foliar.

Os dados foram submetidos à análise de variância e quando houve significância pelo
teste F (5%), as médias foram testadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. As
alturas das plantas de bardana foram submetidas à análise de regressão. O policultivo foi
avaliado utilizando a expressão da razão de área equivalente (RAE) proposto por  Willey &
Osiru (1972), RAE = BP/BM - 1 + AP/AM  - 1, sendo, respectivamente, BP e AP = produções
da bardana e da alface em consorciação e BM e AM = produções da bardana e da alface em
cultivo solteiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As alturas das plantas de bardana apresentaram comportamento quadrático,
independentes do tipo de cultivo (Figura 1) sendo a altura média máxima aos 75 DAT de
57,30 cm.

As  produções de massa fresca de folha e caule de bardana foram influênciadas
significativamente pelo tipo de cultivo, sendo 32,53% e 22,78% maiores para o policultivo
bardana  com alface crespa em relação ao monocultivo, respectivamente (Tabela 1). Esses
resultados indicam que houve diferenças na provável capacidade de auto-regulação das plantas
em relação ao equilíbrio das relações de interferência (Larcher, 2000). A área foliar apresentou
comportamento semelhante ás produções de massa fresca de folha e caule, ou seja, a produção
foi 37,26% maior para o policultivo bardana  com alface crespa em relação ao monocultivo.
Esses resultados concordam com o citado por Vieira (1989) para plantas de feijão em policultivo,
as quais apresentaram sintomas de estresse (falta) de luz e que provavelmente recorreram a
mecanismos fisiológicos para se adaptarem à competição, entre eles o aumento da área foliar,
visando promover maior superfície de interceptação e de absorção de luz.

A altura e massa fresca da parte aérea comercial e não comercial das plantas de
alface americana foram influenciadas significativamente pelo tipo de cultivo (Tabela 2).
Provavelmente, no policultivo, se chegou à pressão populacional, fato que diminuiu a
capacidade produtiva das plantas de alface americana devido à competição por fatores de
crescimento, tais como luz, nutrientes e água, o que poderia resultar em decréscimo da
produção (Marschner, 1995).
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Para a alface crespa não houve influência significativa para altura das plantas, diâmetro
da cabeça e massa fresca da parte aérea (Tabela 2). Esses resultados indicam que essas
características não foram influenciadas pelas competições intra e interespecífica, sugerindo
que a alface crespa apresentou maior tolerância ao sombreamento. Bezerra Neto et al.
(2005) estudando efeito do sombreamento na cultivar de alface Great Lakes, do tipo crespa,
concluíram que não houve influência do sombreamento na altura e diâmetro das plantas.

A razão de área equivalente (RAE), para o policultivo bardana e alface americana foi
de 1,99 e para o policultivo de bardana e alface crespa 2,18. Tais resultados corroboram
com Oliveira et al. (2005) que consorciando cultivares de alface e coentro obtiveram índices
de RAE variando de 1,42 a 3,21.

A alface crespa apresentou melhor adaptação ao policultivo. Pelos valores de RAE
obtidos para o consórcio da alface crespa (2,19) e da alface americana (1,99) o sistema de
cultivo consorciado é considerado efetivo e pode ser recomendado.
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Tabela 1. Características da bardana em cultivo solteiro e consorciado. (Characteristics of
burdock crop and intercropping). Dourados, MS, UFGD, 2009.

Tipo de Cultivo
Área Foliar Massa Fresca (t ha

-1
) Raizes

(cm
2
) Folha Caule Raiz Cp (cm) Nº panta 

-1

Bardana 12.002 b 4,79 b 10,44 b 2,18 a 24,89 a 6,00 a

Bardana-Alface Americana 16.187 ab 6,69 ab 12,40 ab 2,47 a 24,40 a 5,50 a

Bardana- Alface Crespa 19.132 a 7,10 a 13,52 a 2,61 a 26,09 a 4,25 a

C.V.(%) 18,08 17,09 10,12 15,98 12,54 23,33

Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre sí, pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade. Cp= comprimento.

Tabela 2. Características das alfaces americana e crespa em cultivo solteiro e consorciado.
(Characteristics of American and crisp lettuce crop and intercropping). Dourados, MS, UFGD, 2009.

Tipo de Cultivo
Altura da Diâmetro ” Massa fresca da parte aérea (t há 

-1)

planta  (cm) da “cabeça Comercial Não comercial

Alface Americana 18,77 a 21,50 a 9,36 a 1,08 b

Alface Americana-Bardana 17,25 b 21,78 a 8,01 b 1,43 a

C.V.(%) 3,08 7,79 4,39 11,28

Alface Crespa 17,97 a 20,32 a 5,89 a 0,66 a

Alface Crespa- Bardana 18,35 a 21,94 a 5,80 a 0,64 a

C. V. (%) 1,42 9,80 6,69 26,97

Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre sí, pelo teste de F a 5% de probabili-
dade.
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Figura 1. Altura de plantas da bardana ao longo do ciclo de cultivo. (The bardana plant height over the crop
cycle). Dourados, UFGD, 2009. 

*
Significativo a 5% de probabilidade.


