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RESUMO 

A Achillea millefolium L. é uma planta 

medicinal com propriedades anti-inflamatória, 

antimicrobiana e cicatrizante. Objetivou-se 

avaliar os efeitos de diferentes doses dos 

adubos orgânicos bovino e avícola no 

crescimento vegetativo de A. millefolium.  O 

delineamento experimental utilizado foi em 

DIC com quatro repetições por tratamento e 

quatro plantas por parcela experimental. Os 

tratamentos utilizados foram: Ensaio I 

(esterco bovino - EB): 1) solo sem adubação; 

2) solo + 3,0 kg m
-2

 de EB; 3) solo + 6,0 kg 

m
-2

 de EB; 4) solo + 9,0 kg m
-2

 de EB; 5) solo 

+ 12,0 kg m
-2

 de EB; Ensaio II (esterco de 

avícola - EA): 1) solo sem adubação; 2) solo 

+ 1,5 kg m
-2

 de EA; 3) solo + 3,0 kg m
-2

 de 

EA; 4) solo + 4,5 kg m
-2

 de EA e 5) solo + 6,0 

kg m
-2

 de EA. Ambas as fontes de adubo 

interferiram no acúmulo de biomassa da 

planta. Com o esterco avícola houve um 

incremento maior de biomassa seca de parte 

aérea e de raiz. Conclui-se que a adubação 

orgânica é indicada para o cultivo de A. 

millefolium e 6 kg m
-2

 de esterco avícola 

promoveu um maior crescimento vegetativo. 

Palavras-chave: Mil-folhas, esterco avícola, 

esterco bovino, planta medicinal. 

 

ABSTRACT 

The Achillea millefolium L. is a medicinal 

plant with anti-inflammatory, antimicrobial 

and healing actions. The purpose of this study 

was evaluated the influence of different levels 

of organic manure (cattle manure and chicken 

manure) on vegetative growth of A. 

millefolium. The trial employed a completely 

randomized design with four replicates and 

four plants per plot. Two assays were carried 

out, one of them used cattle manure subjected 

to the following treatments: Assay I: 1) soil 

without fertilization (control); 2) soil + 3,0 kg 

m
-2

 cattle manure; 3) soil + 6,0 kg m
-2

 cattle 

manure; 4)  soil + 9,0 kg m
-2

 cattle manure; 5) 

soil + 12,0 kg m
-2

 cattle manure and the other, 

chicken manure: Assay II: 1) soil without 

fertilization (control); 2)  soil + 1,5 kg m
-2

 

chicken manure; 3)  soil + 3,0 kg m
-2

 chicken 

manure; 4)  soil + 4,5 kg m
-2

 chicken manure; 

5)  soil + 6,0 kg m
-2

 chicken manure. Both 

source of manure enhancement plant biomass. 

With chicken manure had higher increase in 

shoot and root dry biomass. It is concluded 

that the organic fertilizer is suitable for the 

cultivation of A. millefolium and 9 kg m
-2

 

chicken manure promoted a greater vegetative 

growth. 

Keywords: Yarrow, cattle manure, chicken 

manure, medicinal plant. 
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A Achillea millefolium é uma planta medicinal popularmente conhecida como mil-folhas, milefólio, 

aquiléia e novalgina, a que são atribuídas propriedades anti-inflamatória, antimicrobiana, 

cicatrizante, hepática e tônica (Souza et al., 2006). A A. millefolium consta da relação das plantas 

medicinais de interesse do SUS (RENISUS) e dentre as 66 drogas vegetais regulamentadas pela 

RDC 10/2010 e, portanto, está na mira das novas políticas de plantas medicinais (Brasil, 2009; 

Brasil, 2010). 

A adubação orgânica fornece nutrientes para as plantas, proporciona benefícios na estrutura física 

do solo, aumenta a retenção de água, diminui as perdas por erosão e favorece o controle biológico 

de pragas e doenças (Costa, 2008). A utilização de adubos orgânicos de origem animal é uma 

prática eficiente e econômica. O esterco bovino é uma das fontes de adubo orgânico mais utilizadas 

devido às suas características químicas e biológicas e por ser obtida diretamente na propriedade 

(Malavolta, 1997). Já o esterco avícola é uma opção interessante onde a atividade da avicultura se 

faz presente. No Brasil, o único estudo identificado na literatura com adubação orgânica com essa 

espécie foi realizado no Estado do Paraná por Scheffer (1998). Nesse estudo plantas de A. 

millefolium foram cultivadas com um composto de esterco bovino + palha nas doses de 0, 1, 2, 3, 4 

kg m
-2

, respondendo positivamente à adubação orgânica quanto a produção de biomassa. 

Devido ao interesse das novas políticas públicas de saúde para plantas medicinais e aos incipientes 

estudos sobre adubação orgânica com A. millefolium no Brasil, objetivou-se avaliar os efeitos de 

diferentes doses dos adubos orgânicos, esterco bovino e avícola, no crescimento vegetativo dessa 

espécie. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O ensaio foi realizado em casa de vegetação do Laboratório de Cultura de Tecidos e Plantas 

Medicinais, Aromáticas e Condimentares do Departamento de Agricultura (DAG) da Universidade 

Federal de Lavras (UFLA), situada nas coordenadas geográficas 21º 14’S e 45º 00 W, a 918 m de 

altitude, no período de fevereiro a junho de 2009. Mudas de A. millefolium L. foram obtidas por 

propagação de rizomas provenientes de plantas matrizes do Horto Medicinal da UFLA. Após 60 

dias, as mudas foram transplantadas para os vasos plásticos com capacidade de 10 L, contendo terra 

(latossolo vermelho escuro) misturada aos adubos orgânicos em dois ensaios distintos. Os 

tratamentos de adubação orgânica foram: Ensaio I (esterco bovino - EB): 1) solo sem adubação; 2) 

solo + 3,0 kg m
-2

 de EB; 3) solo + 6,0 kg m
-2

 de EB; 4) solo + 9,0 kg m
-2

 de EB; 5) solo + 12,0 kg 

m
-2

 de EB; Ensaio II (esterco de aves - EA): 1) solo sem adubação; 2) solo + 1,5 kg m
-2

 de EA; 3) 

solo + 3,0 kg m
-2

 de EA; 4) solo + 4,5 kg m
-2

 de EA e 5) solo + 6,0 kg m
-2

 de EA. O solo sem 

adubação foi constituído apenas de terra. A terra e o adubo empregado no experimento foram 

analisados pelo Laboratório de Análise de Solos, Departamento de Ciência do Solo da UFLA. As 
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características químicas do solo foram: pH em água = 5,6; P e K (mg dm
-3

) = 0,6 e 14; Ca
2+

, Mg
2+

, 

Al
3+

, H+Al (cmolc dm
-3

) = 0,5; 0,1; 0,0; 2,1; saturação de bases V (%) = 23,4; matéria orgânica (dag 

kg
-1

) = 1,4. Os adubos orgânicos geraram os seguintes valores para o esterco bovino: N, P, K, Na, 

Ca, Mg, S (g kg
-1

) = 18,0; 5,1; 13,0; 1,5; 4,1; 3,2; 2,6; B, Cu, Fe, Mn, Zn (mg g
-1

) = 5,6; 39,0; 

12.848,0; 461,0; 150,0. Para o avícola: N, P, K, Na, Ca, Mg, S (g kg
-1

) = 21,0; 20,0; 7,3; 2,2; 46,0; 

2,8; 3,1; B Cu, Fe, Mn, Zn (mg kg
-1

) = 17,0; 74,0; 4.601,0; 315,0; 314,0. 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com quatro repetições 

e quatro plantas por parcela. Após 110 dias as plantas foram colhidas, separadas em parte aérea e 

raiz e secas em estufa com circulação forçada de ar à temperatura de 38 ± 1ºC até peso constante. 

As biomassas secas da parte aérea (BPA), raízes (BSR) e relação raiz:parte aérea (R/PA) foram 

determinadas e os dados submetidos a análise de variância e teste de Scott-Knott (p<0,05), 

empregando o programa estatístico SISVAR
®
 (Ferreira, 2007). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve efeito significativo das doses de adubação de esterco bovino e avícola na produção de biomassa de A. 

millefolium (p<0,05). Os resultados estão sumarizados nas Figuras 1 e 2. As plantas não adubadas 

tiveram um crescimento prostrado e menor expansão foliar, quando comparadas às plantas 

adubadas. Maior acúmulo de biomassa fresca da planta de A. millefolium nas plantas adubadas em 

comparação com as não adubadas também foi observado por Scheffer (1998).  

No presente estudo observou-se que a biomassa seca da parte aérea (folhas e pecíolo, BPA) em ambos os 

adubos orgânicos avaliados apresentaram um comportamento linear crescente com o aumento das doses de 

esterco (Figura 1). A produção de BPA de A. millefolium foi maior na adubação com esterco avícola 

do que na adubação com esterco bovino, tendo uma produção máxima de 36 g planta
-
¹ na dose de 6 

kg m
-
² do esterco avícola. Para o esterco bovino o acúmulo máximo de BPA foi de 25 g planta

-
¹ na 

dose de 12 kg m
-
², cerca de 30,5% menos que a biomassa acumulada no esterco avícola.  

A. millefolium respondeu de maneira diferente nos estudos de Scheffer (1998) que não observou 

diferenças estatísticas significativas (p<0,05) nas doses de 2, 3 e 4 kg m
-
² de adubo orgânico 

(esterco bovino e palha) acrescido de diferentes doses de NPK na biomassa fresca da planta (109,6; 

133,6 e 113,8 g planta fresca
-1

, respectivamente). 

Para a característica biomassa seca das raízes (BSR) notou-se também um efeito significativo das 

adubações, exibindo uma tendência quadrática para ambos os adubos orgânicos (Figura 1). O ponto 

máximo de acúmulo de BSR no esterco avícola foi de 35,31g na dose de 6kg m
-2

 e no esterco 

bovino de  28g na dose de 12 kg m
-
². 

Quanto à relação raiz:parte aérea (R/PA) observou-se um comportamento similar àquele da análise 

de regressão da BSR. Para o esterco avícola observou uma tendência quadrática da R/PA com 

valores na faixa de 0,71 a 1,12. Já o bovino exibiu comportamento linear com medições entre 0,71 a 
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1,24. Relação R/PA maior que o valor de 1,0 indica maior translocação da biomassa da parte aérea 

para as raízes. O farmacógeno da A. millefolium é a parte aérea da planta. Sendo assim a menor 

relação R/PA (0,96) observada no tratamento que se obteve maior acúmulo BPA (esterco avícola na 

dose de 6 kg m
-
²) evidenciou que o maior acúmulo de biomassa ocorreu na parte aérea, que é a parte 

de interesse da planta. Esse resultado corrobora com a superioridade do esterco avícola sobre o 

bovino, pois ao contrário do avícola, o esterco bovino no tratamento que acumulou maior BPA (12 

kg m
-
²), apresentou maior translocação de biomassa para a raiz (R/PA = 1,24).  

Portanto, concluiu-se que a A. millefolium responde bem a adubação orgânica em relação ao 

acúmulo de biomassa seca da parte aérea, porém entre a adubação orgânica bovina e avícola, a 

avícola na dose de 6 kg m
-
² foi a que indicou o melhor resultado. 
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Figura 1 – Produção de biomassa seca (g) da parte aérea (folhas e pecíolo) e raiz de plantas de 

Achillea millefolium L.submetidas a diferentes doses de esterco avícola (A) e bovino (B) (Biomass 

dry weight (g) of shoots (leaves and petioles) and roots of plants of Achillea millefolium L. 

submetidas to different doses of poultry manure (A) and bovine (B).UFLA, 2011 
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Figura 2 – Relação Raiz/Parte aérea (R/PA) de plantas de Achillea millefolium L. em função de 

doses de esterco avícola (A) e bovino (B) (Ratio of root / shoot (R / PA) of plants of Achillea 

millefolium L. due to chicken manure (A) and bovine manure (B)). UFLA, 2011. 

 

 

 


