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RESUMO  

A adubação foliar é um fator importante 

na produção de mudas da cultura do 

almeirão, com melhoria da qualidade 

das mudas. O almeirão é uma das 

hortaliças mais exigentes em adubação. 

Objetivou-se determinar o 

desenvolvimento das mudas do 

almeirão cultivado em Uberaba, MG 

submetidas a diferentes doses de 

aplicações de biofertilizante. O trabalho 

foi conduzido no setor de Olericultura 

do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Triângulo 

Mineiro. Os tratamentos constaram de 

cinco níveis de adubação com 

biofertilizante (0%, 10%, 20%, 35% e 

50% de doses de biofertilizante). Foi 

determinado: altura média da muda, 

peso da parte aérea, peso do sistema 

radicular. A cultivar utilizada foi a pão-

de-açúcar. A maior altura média das 

mudas foi de 8,82 cm para uma 

dosagem de 35%, o maior peso de 

sistema radicular foi de 1,39 g para uma  

 

 

dosagem de 35%, o maior peso da parte 

aérea foi de 2,04 g para uma dosagem 

de 35%. 

Palavras-chave: Cichorium intybus L., 

agricultura orgânica. 

ABSTRACT 

Foliar fertilizer in the production of 

Chicory bread-cane seedlings  

The foliar fertilization and an important 

factor in seedling production of the crop 

of chicory, with improving the quality 

of seedlings. The endive and one of the 

most demanding greens at fertilization. 

The objective was to determine the 

development of chicory seedlings 

grown in Uberaba, MG subjected to 

different doses of biofertilizer 

applications. The work was carried out 

at the Institute Federal Education, 

Science and Technology of Triângulo 

Mineiro. The treatments consisted of 

five levels of fertilization with 

biofertilizer (0%, 10%, 20%, 35% and 

50% doses of biofertilizer). Was 
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determined: average height of the 

seedling, shoot weight, root weight. The 

cultivar was loaf sugar. The highest 

average seedling height was 8.82 cm for 

a dose of 35%, the highest root weight 

was 1.39 g for a dosage of 35%, the 

highest shoot weight was 2.04 g for a 

dosage of 35%. 

Keywords: Cichorium intybus L., 

organic agriculture. 

 

INTRODUÇÃO 

O almeirão é uma espécie de chicória ou endívia, da família das Asteraceae. Cichorium 

intybus L. é uma Asteraceae muito semelhante à chicória de quem se diferencia por 

possuir folhas mais alongadas, mais estreitas, recobertas por pelos e com sabor amargo 

mais pronunciado. Sua raiz é tuberosa, pivotante e armazena grandes quantidades do 

carboidrato inulina, de importantes aplicações na indústria farmacêutica e de alimentos 

dietéticos. As inflorescências em capítulo, azuis ou arroxeadas, surgem de uma longa 

haste ramificada, com folhas reduzidas (Filgueira, 2000). As cultivares de almeirão se 

diferem por características como folhas alongadas, largas ou estreitas, mais ou menos 

pubescentes, de coloração verde ou arroxeada, podendo cada uma delas, apresentar 

respostas diferentes dependendo do manejo adotado pelo agricultor e da região onde 

está implantada. As variedades de almeirão mais importantes, cultivadas no mundo são 

"Catalonha", "Pão-de-açúcar", "Radiche (Folha larga)", "Palla Rossa", "Madnesburgo 

(de raiz)" e "Spadona". Camargo (1992), descreveu como as cultivares mais cultivadas: 

Folha Larga, Branco e Pão-de-Açúcar. Inclui também uma cultivar de folha dentada 

denominada Catalonha, entre as mais cultivadas. O presente trabalho se justificou pela 

necessidade de conhecer o desenvolvimento de mudas de almeirão pão-de-açúcar de 

acordo com os níveis de biofertilizante nelas aplicados. Por se tratar de uma cultura 

perene mais cultivada como anual, caso seja escolhida uma dosagem inadequada 

acarretará sérios prejuízos aos agricultores. Os fertilizantes orgânicos tais como: 

estercos, compostos e resíduos agroindustriais têm sido amplamente utilizados como 

fontes de nutrientes para a produção orgânica de hortaliças folhosas, principalmente 

para alface (Steiner et al., 2009). Os mesmos autores, avaliando o efeito de três fontes 

orgânicas (dejeto bovino, biofertilizante de suíno e cama-de-aviário) e de quatro doses 

(0; 100; 200 e 300 kg ha-1 de N) sobre as características produtivas do almeirão ‘Cabeça 

Vermelha’, observaram que os diferentes fertilizantes orgânicos bem compostados 
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apresentam resultados semelhantes no cultivo desta hortaliça, que responde de forma 

quadrática as doses de nitrogênio, sendo obtido os melhores resultados com doses 

variando de 230 e 240 kg ha-1. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a aplicação de 

doses de biofertilizante em mudas de almeirão cultivar pão-de-açúcar. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em ambiente protegido na área experimental do Setor de 

Olericultura do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberaba, MG, 

localizado a 800m de altitude, com latitude de 19º 39’ 38”S e longitude de 47º 57’ 

56”W. O clima do local, segundo classificação de Köppen é do tipo tropical quente e 

úmido, com inverno frio e seco (Aw), com precipitação e temperatura média anual de 

1500 mm e 21ºC, respectivamente. O delineamento experimental utilizado foi 

delineamento em blocos casualizados (DBC), com quatro repetições e cinco tratamentos 

constituídos pelas seguintes concentrações de biofertilizante: 0%, 10%, 20%, 35%, 

50%. Foram usadas quatro bandejas, de modo que cada bandeja continha os cinco 

tratamentos. Cada parcela experimental constou de quatro linhas, com 48 plantas por 

tratamento sendo que cada linha teve 12 plantas de almeirão pão-de-açúcar, a parcela 

útil adotada foi as duas linhas centrais, totalizando 24 plantas úteis de cada tratamento, 

foi utilizado bordadura que foram as duas linhas laterais, totalizando em 24 plantas de 

bordadura, o experimento ocupou uma área de 1.2 m² com 960 mudas. O biofertilizante 

foi produzido de acordo com Souza & Resende (2003), pelo processo anaeróbico, em 

um tambor com capacidade de 200L preenchido com esterco fresco de gado leiteiro e 

água não tratada em partes iguais, deixando-se um espaço vazio de 15 a 20 cm. O 

tambor foi fechado hermeticamente e adaptou-se à sua tampa uma mangueira plástica 

fina, sendo que a outra extremidade da mangueira foi mergulhada em uma garrafa com 

água para permitir a saída do gás metano produzido e não permitir a entrada de 

oxigênio. A fermentação teve a duração de aproximadamente 35 dias e, em seguida, o 

material foi filtrado. Para o preparo das mudas foram utilizadas bandejas de isopor com 

288 células, sendo estas preenchidas com substrato comercial Bioplant® com fibra de 

coco, as células foram preparadas pra a semeadura de modo que quatro linhas foram 

colocadas o substrato, e não utilizando a seguinte. Após o preparo das células foi 

iniciada a semeadura, com sementes de almeirão pão-de-açúcar com 95% de 

germinação, de modo que cada célula recebeu duas sementes a 1 cm de profundidade. A 
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irrigação foi feita por micro aspersão. As aplicações de biofertilizante se iniciaram após 

o surgimento da primeira folha definitiva e repetidas três vezes por semana. As 

variáveis analisadas foram altura medida das mudas, peso da massa seca do sistema 

radicular e peso da massa seca da parte aérea. As análises de variância foram realizadas 

à significância de 5% e 1% de probabilidade pelo teste F, utilizando-se o programa 

computacional ‘SISVAR’, desenvolvido por Ferreira (2000), em seguida foram 

realizados estudos de regressão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas condições deste trabalho, os gastos de biofertilizante por aplicação variaram muito 

entre os tratamentos, o que altera também os gastos financeiros com este insumo. 

Considerando que o tratamento 0% foi usado como testemunha, esta produzindo uma 

altura média de 3,81 cm, contra 6,04 cm do tratamento 10%, 6,66 cm do tratamento 

20%, 8,82 cm do tratamento 35% e 8,36 cm do tratamento 50%. 

As doses de biofertilizante indicaram uma forte influência nos tratamentos sobre o 

desenvolvimento das mudas de almeirão em sistema orgânico. Verifica-se que a altura 

das plantas foi afetada pelos tratamentos (Figura 1). A concentração de biofertilizante 

que proporcionou maior desenvolvimento das mudas foi a de 35%. 

A dose 50% proporcionou produção de altura média abaixo do esperado, ficando abaixo 

da dose de 35% em relação ao peso da massa seca do sistema radicular, da parte aérea e 

da altura média das mudas de almeirão. O tratamento 35% se desenvolveu bem em 

relação à testemunha 0%, e ficou nas variáveis pesos de massa seca do sistema radicular 

e da parte aérea e altura média de mudas mais significativo que o de 50%, sendo que na 

altura média das mudas o tratamento 35% foi superior ao de 50%, com 8,82 cm contra 

8,36 cm, respectivamente. Possivelmente, a melhor alternativa visando apenas o 

desenvolvimento de mudas e o financeiro quanto ao biofertilizante aplicado às mudas de 

almeirão pão-de-açúcar prontas para transplantio seria o emprego da dose de 

biofertilizante de 35%, pois este sobressai na altura média das mudas (Gráfico 1), 

mantendo uma boa produção de parte radicular, tendo sido o tratamento de maior receita 

bruta, somando 8,82 cm, contra 3,81cm do tratamento testemunha 0%, ou seja, um 

aumento de 57 %.  
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Figura 1: Ilustração da performance das mudas de almeirão pão-de-açúcar, em função 

das doses de biofertilizante (Illustration of performance seedling chicory loaf-sugar, 

depending on the doses of biofertilizer). Uberaba, IFTM, 2010. 
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Gráfico 1: Desempenho médio da altura das mudas de almeirão pão-de-açúcar, em 

função da dose de biofertilizante aplicada (Average performance of seedling height 

chicory bread-cane, depending on the doses applied biofertilizer). Uberaba, IFTM, 

2010. 


