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RESUMO

Neste trabalho avaliou-se o efeito de
biofertilizantes e fertilizantes minerais foliares
na cultura da alface (Lactuca sativa L.). O
ensaio conduzido em condições de campo
foi desenvolvido no município de
Fernandópolis-SP. O delineamento
experimental utilizado foi de blocos
casualizados (DBC), contendo cinco
tratamentos com três repetições.    Os
resultados foram submetidos ao teste de
Tukey em nível de 5% de probabilidade. Os
tratamentos utilizados foram os
biofertilizantes (Vetor 1000 e Urina de vaca
1%) e os fertilizantes minerais (Yogen 2 e
Fertilis 30-10-10) todos utilizados nas
seguintes doses respectivamente: 1,5 ml/l de
água; 10 ml/l de água; 5g/l de água; 2g/litro
de água. Houve ainda um tratamento onde
as plantas não receberam nenhum tipo de
adubação foliar. Utilizou-se a cultivar de alface
tipo crespa (variedade Julie), plantadas em
canteiros de 1,0m de comprimento e 1,5m
de largura, no espaçamento de 0,25m entre
plantas e 0,25 m entre linhas.    A aplicação
dos adubos foliares foi realizada 14 dias após
o transplante das mudas para o campo, e
realizadas de 7 em 7 dias até o final do ciclo,
sendo pulverizados por planta uma média de
14 ml de fertilizantes foliares. A colheita foi
realizada aos 42 dias após o transplante,
sendo tomadas as seguintes avaliações:
massa fresca da parte aérea, peso do sistema
radicular e número de folhas.    Pelos
resultados obtidos e nas condições em que

foi desenvolvido este ensaio pode-se concluir
que os biofertilizante e os fertilizantes
minerais foliares testados e suas respectivas
doses não influenciaram na fitomassa fresca
das plantas e das raízes da alface, só sendo
observado um aumento significativo no
número de folhas.

Palavras-chave: Lactuca sativa L; Vetor
1000 e Urina de vaca 1%; Yogen 2 e Fertilis
30-10-10.

ABSTRACT

This study evaluated the effect of
biofertilizers and chemical fertilizers on lettuce
leaf (Lactuca sativa L.). The test conducted
in the field was developed in the city of
Fernandópolis-SP. The experimental design
was completely randomized design (CRD),
containing five treatments with three
replicates. The results were submitted to the
Tukey test at 5% probability. The treatments
were biofertilizers (Vector 1000 and Urine of
cow 1%) and mineral fertilizers (2 Yogen and
fertile 30-10-10) all used respectively in the
following doses: 1.5 ml / l water, 10 ml / l of
water, 5g / l water; 2g/litro water. There was
also a treatment where the plants will not
receive any type of foliar fertilization. We used
the curly leaf lettuce type (Julie variety)
planted in beds of 1.0 m and 1.5 m wide,
spaced 0.25 m between plants and 0.25m
between rows. The application of foliar
fertilizers was conducted 14 days after
transplanting to the field, and conducted
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Um dos maiores desafios para a agricultura nesta década será o de desenvolver
sistemas agrícolas sustentáveis que possam produzir alimentos e fibras em quantidades e
qualidades suficientes, sem afetar os recursos do solo e do ambiente. Em busca de um
desenvolvimento agrícola sustentável, cada vez mais o agricultor familiar distancia-se dos
insumos sintéticos e passa a fazer uso de insumos orgânicos, que tem demandado da
pesquisa informações e indicadores de fertilidade, controle de pragas e doenças cada vez
mais precisa.    Existem materiais com potencial para uso como os biofertilizantes, que
figuram entre os principais insumos utilizados em sistemas agroecológicos, porém, a falta
de testes e informações na busca de uma padronização limita a sua exploração (TESSEROLI
NETO, 2006). Segundo SOUZA & RESENDE (2003), uma das alternativas para a
suplementação de nutrientes em hortaliças tem sido a utilização de biofertilizantes, que
podem ser aplicados via solo, via sistemas de irrigação ou pulverização sobre as plantas.
Atualmente, vários biofertilizantes são utilizados regionalmente, preparados com resíduos
animais, vegetais e agroindustriais. O emprego de biofertilizantes tem aumentado muito,
devido ao seu baixo custo, à sua variada composição e especialmente à sua boa concentração
de nutrientes. O fornecimento adequado de nutrientes está diretamente relacionado com a
fertilização, onde deve ser de especial importância a disponibilidade de nutrientes para a
planta, principalmente em relação ao fósforo e potássio, em plantas de ciclo curto como a
alface (MALAVOLTA etal. 2002).    A adubação orgânica além de apresentar grande efeito
residual, presta-se ainda à reciclagem de resíduos rurais, o que possibilita maior autonomia
dos produtores em face do comércio de insumos. (SANTOS etal. 2001).    A produção de
biofertilizantes é decorrente do processo de fermentação, ou seja, da atividade dos
microorganismos na decomposição da matéria orgânica e complexação de nutrientes, o que
pode ser obtido com a simples mistura de água e esterco fresco. Sendo assim, os
biofertilizantes podem ser utilizados em diferentes áreas da agricultura e principalmente na
obtenção de produtos orgânicos como as hortaliças, onde essas são cultivadas sem o uso
de fertilizantes químicos, o que resulta em um produto limpo, saudável que provém de um
sistema de cultivo que observa as leis da natureza e onde todo o manejo agrícola está
baseado no respeito ao meio ambiente e na preservação dos recursos naturais (PEREIRA
NETO, 1996).

 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no Sítio São Domingo, de propriedade do Senhor Mauro
Mazeti, situado na Rodovia Valdir Semeghini km 7, município de Fernandópolis – SP. A área

seven days in July until the end of the cycle,
the plant being sprayed by an average of 14
ml of foliar fertilizers. The crop was harvested
42 days after transplantation, being taken the
following ratings: fresh weight of shoots,
weight of root and leaf number. From the
results obtained and the conditions under
which it was developed this test can be

concluded that the biofertilizer and tested
foliar fertilizers and their dose had no effect
on fresh biomass of plants and roots of lettuce
and are only observed a significant increase
in the number leaves.

Keywords: Lactuca sativa L; Vector 1000 and
Urine of cow 1%; 2 Yogen and fertile 30-10-10.
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escolhida foi um canteiro com 25 m
2
, o qual foi preparado com auxílio de um implemento

agrícola, que promove    o revolvimento superficial do solo.Na seqüência, foram separados
os sub-canteiros, cada um de 1,0m de comprimento e 1,5m de largura, totalizando 15 sub-
canteiros. Em cada sub-canteiro foi feito a adubação de plantio com 15g da fórmula comercial
12-00-12. Foi utilizada para o plantio, a alface tipo crespa da variedade Julie, da empresa
Top Seed, as mudas utilizadas no presente trabalho foram obtidas do viveiro de mudas da
propriedade, nas quais foram produzidas com substrato comercial, e transplantadas com 20
dias após a germinação. Antes do plantio foram tratadas com Orthocide 500 + Applaud (15g
de cada/ 20 L de água), e aplicados sob as mudas com regador de crivo fino até apresentarem
ponto de escorrimento.    As mudas de alface foram transplantadas para os canteiros
previamente umedecidos no dia 01 de setembro de 2009. Cada parcela recebeu 24 mudas
(seis linhas de quatro plantas) no espaçamento de 0,25m entre plantas e 0,25 m entre linhas.
Após o transplante, toda a área foi irrigada por aspersão, com o objetivo de uniformizar o
pegamento das mudas.    Durante todo o ciclo da cultura as plantas foram irrigadas mantendo
dessa maneira a umidade suficiente para o bom desenvolvimento da cultura. O controle de
plantas daninhas foi feito manualmente e com o auxílio de uma enxada. Os produtos
fitossanitários aplicados no momento do transplante das mudas, também foram aplicados
semanalmente nas plantas com as mesmas dosagens. Os tratamentos se constituíram de
Testemunha (sem aplicação de adubo foliar); 0 biofertilizante Vetor 1000, composição química,
N 1,7%, P2O5 3,7%, K2O 1,0%, Ca 4,0%, Mg 0,2%, S 0,2%, Fe 180 mg/kg, Mn 22,5 mg/kg,
Cu 20 mg/kg, Zn 60 mg/kg, B 0,9 mg/kg, ( 1,5 mL de á-1L água); a urina de vaca 1%,
composição química, N =20,32 g kg-1; P = 0,0076 g kg-1 e K = 7,19 g kg-1; Ca =0,33 g kg-
1; Mg = 0,95 g kg-1; Fe = 0,55 mg kg-1; Mn =0,1 mg kg-1; Cu = 0,05 mg kg-1 e Zn = 0,1 mg
kg-1. (10 mL-1L de água); o fertilizante foliar mineral Yogen 2, composição química, 30% N,
10% P2O5, 19% K2O, 0,5% Mg, 0,02% B, 0,05% Cu, 0,1% Mn, 0,02% Mo, 0,1% Zn, (5g-1L
de água) e o fertilizante foliar mineral Fertilis 30-10-10, composição química, 30% N, 10%
P2O5, 10% K2O, 0,03% B, 0,05% Cu, 0,06 Mn, 0,1% Zn, (2 g-1L de água). A aplicação dos
adubos foliares foi realizada 14 dias após o transplante das mudas para o campo, e realizadas
de 7 em 7 dias até o final do ciclo,  sempre sendo realizada ao final da tarde, após a última
irrigação do dia. As pulverizações, nas alfaces, foram, em média de 14 mL de fertilizante
foliar para cada planta, quando as mesmas já apresentavam ponto de escorrimento.    A
colheita da alface crespa foi realizada aos 42 dias após o transplante (13/10/2009), quando
as plantas apresentavam o máximo desenvolvimento vegetativo, com aspectos comerciais
desejáveis. As avaliações foram realizadas considerando apenas a parte comercial da alface,
ou seja, desprezando-se as folhas amarelecidas ou secas; foram colhidas 6 plantas de cada
repetição, sendo todas as plantas da área central. Para a avaliação da massa fresca, as
plantas foram coletadas com cuidado, juntamente com as raízes e para que isso fosse
possível, procedeu-se a irrigação anterior à colheita. As plantas foram colocadas
individualmente em sacos plásticos, levadas para o laboratório, separando e pesando a
parte aérea (desprezando-se as folhas amarelecidas ou secas), essa característica foi avaliada
aos 42 dias após o transplante, representando o momento da colheita. Após a colheita, o
sistema radicular foi separado da parte aérea, cortando-se o colo das plantas, com auxílio
de uma lâmina. O número de folhas por planta foi determinado partindo-se das folhas basais
até a última folha aberta. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizado
(DBC), contendo 5 tratamentos com 3 repetições. Os resultados foram submetidos ao teste
de Tukey em nível de 5% de probabilidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

   Na figura 1 são apresentados os valores médios da fitomassa fresca (g) de plantas
de alface submetidas a diferentes adubos foliares. Observa-se de modo geral que não houve
efeito significativo na aplicação do adubo foliar na alface. Avaliando a qualidade de mudas
de alface em função de substratos com e sem biofertilizante em condições de casa-de-
vegetação, observaram que não houve influência significativa da aplicação de biofertilizante.
VERONKA etal. (2008) avaliaram o efeito da aplicação de um biofertilizante no crescimento,
no desenvolvimento e na produção da alface cultivar Vera não houve efeito significativo dos
tratamentos nas variáveis mensuradas, entretanto, independente da variável, as médias da
testemunha foram inferiores, numericamente, aos tratamentos com biofertilizante, o que
sugere um discreto efeito dos biofertilizantes, não detectados na análise estatística,
corroborando com nossos resultados.

Na figura 2 se encontram os valores médios da fitomassa fresca (g) de raízes de
plantas de alface submetidas a diferentes adubos foliares. Aqui também observa-se que não
houve influência da aplicação dos biofertilizantes testados no parâmetro avaliado.    CASTRO
etal. (2004) conduziram dois experimentos de campo para avaliar o efeito do biofertilizante
líquido Agrobio no crescimento e produção de cultivares de beterraba. No cultivo de primavera,
a cultivar Rosette teve produção de tubérculos inferior às demais cultivares, que por sua vez
não diferiram entre si. O Agrobio aumentou a produção de biomassa e de área foliar ao final
do ciclo da cultura, mas não teve efeito significativo na produção de tubérculos.    CASTRO
etal. (2004) conduziram dois experimentos de campo para avaliar o efeito do biofertilizante
líquido Agrobio no crescimento e produção de cultivares de beterraba (Beta vulgaris L.) em
sistema de manejo orgânico, nas condições da Baixada Metropolitana do Rio de Janeiro.
Foram avaliadas quatro cultivares nas épocas de inverno (abril a julho) e primavera (julho a
outubro). No cultivo de primavera, a cultivar Rosette teve produção de tubérculos inferior às
demais cultivares, que por sua vez não diferiram entre si.

O Agrobio aumentou a produção de biomassa e de área foliar ao final do ciclo da
cultura, mas não teve efeito significativo na produção de tubérculos.    GUIDOLINI etal.
(2009) avaliaram os efeitos da aplicação da urina de vaca, a diferentes concentrações, sobre
o desenvolvimento de mudas de alface em bandejas de isopor com substrato comercial.
Esperava-se efeito estimulante da urina de vaca no crescimento de mudas de alface,
entretanto, não se observam diferenças visuais significativas entre os tratamentos aplicados.
OLIVEIRA etal. (2004), avaliaram o rendimento do pimentão, cultivar All big, em função de
seis concentrações de urina de vaca na presença e ausência de NPK. Na presença de NPK,
verificou-se um incremento na produtividade na ordem de 1,73 t ha

-1
, por unidade percentual

de urina de vaca acrescido à solução, enquanto que na sua ausência, este incremento foi de
0,58 t ha

-1
, sendo as produtividades máximas de 25,5 e de 10,7 t ha

-1
 obtidas na concentração

de 5% de urina de vaca, na presença e ausência de NPK, respectivamente. Na ausência de
NPK, a produção de frutos comerciais também aumentou de forma linear, em função das
concentrações de urina de vaca. As produções de frutos comerciais e não-comerciais, em
função da aplicação de NPK, foram respectivamente de 19,8 e 8,29 t ha

-1
, na presença das

concentrações de urina de vaca e de 1,42 e 0,97 t ha
-1
 na sua ausência. As concentrações

de urina de vaca não foram capazes de promover alterações significativas na produção de
frutos não-comerciais e nos teores de N, P e K nas folhas de pimentão.    Na figura 3 estão
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expostos os valores médios do número de folhas de plantas de alface submetidas a diferentes
adubos foliares. Observa-se que houve diferenças significativas entre os tratamentos a base
de Yogen 2 e do V1000, porém, estes não diferiram estatisticamente da urina de vaca, do
Fertilis 30-10-10 e da testemunha sem adubação foliar, demonstrando que esta, tanto química
como orgânica, não apresenta resultados satisfatórios no incremento do número de folhas
da alface. CESAR et al.(2007) avaliaram os efeitos da aplicação da urina de vaca, a diferentes
concentrações, sobre o desenvolvimento de mudas de pepino. A urina estimulou
significativamente o desenvolvimento das mudas, estimado pelo desenvolvimento do
hipocótilo, área cotiledonar e pela fitomassa seca. A resposta máxima à urina foi observada
na concentração de 20% de urina na solução. Abrem-se possibilidades para o emprego da
urina de vaca, em doses relativamente reduzidas, visando a acelerar o crescimento das
mudas em bandejas contendo substrato apropriado, especialmente para sistemas orgânicos
de produção.

Os resultados indicaram efeito estimulante da urina de vaca no crescimento de mudas
de pepino.    ALVES etal.(2006). estudando a adubação foliar com boro em repolho observaram
efeito significativo para a altura e o número de folhas, não sendo constatado esse
comportamento para o diâmetro do caule, o qual teve os fatores analisados isoladamente.
A adubação foliar com boro proporcionou aumento nas variáveis de crescimento do repolho,
mostrando-se eficiente para esta cultura.   Pelos resultados obtidos e nas condições em que
foi desenvolvido este ensaio pode-se concluir que os biofertilizante e os fertilizantes minerais
foliares utilizados neste ensaio e suas respectivas doses não influenciaram na fitomassa
fresca das plantas e das raízes da alface, só sendo observado um aumento significativo no
número de folhas.
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Figura 1. Valores médios da fitomassa fresca (g) de plantas de alface submetidas a diferentes adubos
foliares [Mean values of fresh biomass (g) of lettuce plants under different foliar fertilizers]. UNICASTELO
Fernandópolis/2009.
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Figura 2. Valores médios da fitomassa fresca (g) de raízes de plantas de alface submetidas a diferentes
adubos foliares [Mean values of fresh biomass (g) of the roots of lettuce plants under different foliar
fertilizers].UNICASTELO Fernandópolis/2009.

Figura 3. Valores médios do número de folhas de plantas de alface submetidas a diferentes adubos foliares
[Mean values of the number of leaf lettuce under different foliar fertilizers]. UNICASTELO Fernandópolis/
2009.


