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RESUMO 

Atualmente com a conscientização 

ambiental e busca pela sustentabilidade, 

as práticas alternativas vêm ganhando 

destaque nas atividades agrícolas 

principalmente na agricultura familiar, 

sendo a adubação verde uma destas 

práticas usadas como fonte de nutrientes 

para as culturas. Este trabalho objetivou 

avaliar o efeito do manejo da adubação 

verde associada à adubação orgânica 

sobre o crescimento e a produção do 

repolho. Foram implementados seis 

tratamentos, dois tratamentos com a 

aplicação da leguminosa de adubação 

verde Crotalaria juncea incorporada ou 

em superfície na dose de 9 t/ha em base 

de matéria seca, com adição de 12 t/ha 

de composto orgânico, composto na 

dose de 12 t/ha, 25 t/ha de composto, 

um tratamento com a aplicação de 

composto orgânico correspondente ao 

somatório da quantidade N aplicado nos 

tratamentos com o adubo verde + 

composto e adubação mineral. A maior 

área do dossel obtida foi por volta dos  

 

 

54,62 dias (3927,96 cm
2
) após o 

transplantio, o que foi apresentado pelas 

plantas do tratamento com adubação 

mineral. Os tratamentos com aplicação 

do adubo verde incorporado e em 

superfície apresentaram maior 

crescimento aos 49,23 (2290,36 cm
2
) e 

52,73 (2208,56 cm
2
) dias, 

respectivamente. Possivelmente esta 

diferença no crescimento possa estar 

atrelada ao fato da incorporação do 

adubo verde ter mineralizado os 

nutrientes, principalmente o N, mais 

rapidamente quando comparado ao 

adubo verde aplicado em superfície. 

Contudo, o manejo da Crotalaria 

juncea na produção do repolho não está 

consistentemente associada a forma de 

aplicação, incorporada ou em superfície. 

Palavras-chave: Brassica oleracea var. 

capitata, Crotalaria juncea, nitrogênio  

ABSTRACT 

Green manure associated with 

organic compost in cabbage growth 

and production 
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Currently with the quest for 

environmental awareness and 

sustainability, alternative practices are 

gaining prominence in agricultural 

activities mainly in family farming, and 

green manure is one of these practices 

used as a source of nutrients for crops. 

This study evaluated the effect of green 

manure management associated with 

organic fertilization on cabbage growth 

and production. Were implemented six 

treatments, two treatments with the 

legume Crotalaria juncea green manure 

incorporated or applied in surface at a 

dose of 9 t/ha on dry matter basis, with 

the addition of 12 t/ha of organic 

compost, compost at a dose of 12 t/ha, 

25 t/ha of compost, a treatment with 

application of organic compost to the 

sum of N applied in the treatments with 

green manure + compost and mineral 

fertilizer. The largest canopy area was 

obtained at about 54,62 days (3927,96 

cm
2
) after transplant, which was 

presented by the plants in the mineral 

fertilizer treatment. The treatments with 

application of incorporated and surface 

green manure showed higher growth at 

49,23 (2290,36 cm
2
) and 52,73 

(2208.56 cm
2
) days, respectively. 

Possibly this difference in growth may 

be linked to the fact that incorporation 

of green manure has mineralized 

nutrients, especially N, more rapidly 

when compared to green manure 

applied to surface. However, the 

management of Crotalaria juncea in the 

cabbage production is not consistently 

associated with the application form, 

incorporated or into the surface. 

Keywords: Brassica oleracea var. 

capitata, Crotalaria juncea, nitrogen 

 

Atualmente com a conscientização ambiental e busca pela sustentabilidade, as práticas 

alternativas vêm ganhando destaque nas atividades agrícolas principalmente na 

agricultura familiar, sendo a adubação verde uma destas práticas usadas como fonte de 

nutrientes para as culturas. 

 O repolho (Brassica oleracea var. capitata L.) se inclui entre as principais hortaliças de 

consumo do homem, esta hortaliça se adapta perfeitamente ao sistema de produção 

orgânico, devido a sua grande exigência em nitrogênio e potássio (Fontanétti et al., 

2006). Ao contrário das demais olerícolas, também exigentes em nutrientes, como 

pimentão, batata e tomate, para o cultivo do repolho não existem grandes limitações 

fitossanitárias, por apresentarem poucos problemas com pragas e doenças, podendo, no 
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entanto, ser considerado uma cultura excelente para estudos sobre adubação verde em 

olerícolas (Vargas, 2009). 

A utilização do adubo verde como complemento à adubação orgânica, já no primeiro 

ano de cultivo orgânico, resultou na obtenção de cabeças de repolho com peso e padrões 

comerciais, indicando a possibilidade do emprego de adubação verde na produção 

orgânica dessa hortaliça (Fontanétti et al., 2006). 

A determinação da sincronia entre a época de aplicação dos adubos verdes e a época de 

maior demanda de nutrientes pelas culturas é um dos fatores importante para se obter 

elevada produtividade. O efeito do momento da incorporação da mucuna-cinza 

(Mucuna cinereum) sobre a produtividade do brócolis foi estudado por Diniz et al. 

(2007). Os autores relatam que a decomposição do adubo verde em dose equivalente a 

8,64 t/ha aplicada conjuntamente a 12 t/ha de composto orgânico, aumentou o teor do 

nitrogênio mineral no solo tão rapidamente quanto o fertilizante mineral ou a aplicação 

de 25 t/ha
 
de composto orgânico. Os resultados indicam ainda a maior sincronia entre a 

taxa de crescimento relativo da cultura e a liberação de N do adubo verde quando 

incorporado em até 15 dias depois do transplante. A incorporação de 8,64 t/ha de adubo 

verde no início do crescimento da cultura substitui 50% da dose de composto (25 t/ha), 

sem perda de produtividade. 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do manejo da adubação verde associada à 

adubação orgânica sobre o crescimento e a produção do repolho. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no setor de agricultura do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Campus Rio Pomba. No período de 

outubro a dezembro de 2010.  

Foram implementados seis tratamentos (Quadro 1). Dois tratamentos com a aplicação 

da leguminosa de adubação verde Crotalaria juncea incorporada (AVIC12) ou em 

superfície (AVSC12) na dose de 9 t/ha em base de matéria seca, com adição de 12 t/ha de 

composto orgânico em base de matéria seca, um tratamento com composto na dose de 

12 t/ha (C12), um tratamento com 25 t/ha (C25) de composto em base de matéria seca 

conforme Diniz et al. (2008), um tratamento com a aplicação de composto orgânico 

correspondente ao somatório da quantidade N aplicado nos tratamentos com o adubo 

verde + composto (CSN) e um outro tratamento com adubação mineral (AM), levando 
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em consideração a área que uma planta de repolho ocupa no campo e a quantidade de N 

recomendada conforme Fontes (1999).  

O experimento foi conduzido em trinta 30 vasos, cada um contendo 20 litros da mistura 

de solo e areia na proporção de 2:1, com as seguintes características químicas: pH em 

água (1:2,5) 4,9; 2,1 mg dm
-3

 de P; 62 mg dm
-3

 de K; 0,3 cmolc dm
-3

 de Ca; 0,1 cmolc 

dm
-3

 de Mg; 0,2 cmolc dm
-3

 de Al e 1,0 dag kg
-1 

de matéria orgânica. 

O composto orgânico foi produzido com capim elefante e cama de frango numa 

proporção 3:1 (v/v), com 40% de umidade. Os materiais foram compostados em pilhas 

com revolvimento manual. O composto orgânico foi aplicado nos vasos misturando-o 

com o substrato, à exceção do tratamento adubação mineral. 

O adubo verde utilizado foi a Crotalaria juncea produzida no campo e colhida com 70 

dias após o plantio. O plantio da leguminosa foi feita com inoculação das sementes com 

estirpe de Rhizobium apropriado. O adubo verde foi cortado ao nível do solo e colocado 

sobre uma lona para secar em casa de vegetação por duas semanas. Em seguida o adubo 

verde foi picado em pedaços de 30 cm e colocados em sacos de ráfia e guardados em 

galpão, até a instalação do experimento. O adubo verde foi aplicado nos vasos antes do 

transplantio do repolho, conforme os tratamentos. 

Para compor o tratamento adubação mineral foram aplicados 3,6 g de N e 2,5 g de K2O 

por vaso, ambos parcelados em quatro vezes aplicados na forma de sulfato de amônio e 

cloreto de potássio, respectivamente. Todo o fornecimento de P e micronutrientes foram 

aplicados antes do transplantio do repolho com 16,6 g de P2O5 e 4,8 g do combinado de 

micronutrientes (FTE BR-12) por vaso. Foi aplicado no preparo da mistura de solo e 

areia calcário dolomítico calcinado visando elevar o valor de cálcio + magnésio para 3,0 

cmolc/dm
3
. 

O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com cinco repetições, totalizando 

30 parcelas. A parcela experimental foi constituída por um vaso, com uma planta de 

repolho do hibrido ‘Sekai’. As mudas foram feitas numa bandeja de poliestireno 

expandido (isopor) contendo 120 células, preenchidas com o substrato formulado 

localmente. 

Durante a condução do experimento todo o líquido percolado após a irrigação foi 

coletado em pratos plásticos e retornado aos vasos.  
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As plantas do repolho foram cultivadas por 72 dias. Foram realizadas avaliações 

semanais da variável de crescimento da área do dossel (cm
2
) calculada pela medida 

transversal e longitudinal do dossel conforme Diniz et al. (2007). A produção foi 

avaliada pela massa da matéria fresca e seca da cabeça das plantas de repolho. 

Na colheita foi coletada toda parte aérea (cabeça, folhas e caule) das plantas de repolho, 

colocada em sacos de papel e submetidas a secagem em estufa de ventilação forçada de 

ar a 70 
o
C, até atingirem massa constante e posteriormente moída para a determinação 

do teor de N-total pelo método de destilação Kjeldahl. 

Os dados de área do dossel foram submetidos à análise de variância da regressão ao 

nível de 5% de probabilidade. As médias dos tratamentos foram comparadas entre si, 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. As análises foram realizadas no Sistema 

para Análises Estatísticas e Genéticas, SAEG versão 9.1 (Funarbe, 2007). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O comportamento do crescimento das plantas de repolho em função dos tratamentos 

demonstrou que com o passar dos dias após o transplantio aumentou a área do dossel 

das plantas de repolho e consequentemente o acúmulo de massa da matéria seca das 

plantas (Figura 1). Em trabalhos realizados com o adubo verde Mucuna cinereum na 

produção de orgânica de brócolis Diniz et al. (2007), constataram que medida não 

destrutiva da área do dossel possui uma alta correlação com o acúmulo de massa. 

As plantas de repolho tiveram até aos 15 dias, aproximadamente, crescimento similar a 

partir daí os tratamentos foram se diferenciando (Figura 1).  

Através da derivada da equação de regressão da área do dossel (Quadro 2) obteve-se o 

ponto de máximo crescimento das plantas. 

A maior área do dossel obtida foi por volta dos 54,62 dias (3927,96 cm
2
) após o 

transplantio, o que foi apresentado pelas plantas do tratamento com adubação mineral, 

tendo os demais apresentaram crescimento de forma análoga (Figura 1). Os demais 

tratamentos, por volta dos 60 dias em média, apresentaram o seu maior crescimento, 

posteriormente a este período a planta atinge o ponto de estabilização de crescimento do 

dossel, provavelmente provocado pela queda no acúmulo de massa, a partir do momento 

em que a planta interrompe o crescimento vegetativo em detrimento do embricamento 

da cabeça do repolho. 
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Os tratamentos com aplicação do adubo verde incorporado (AVIC12) e em superfície 

(AVSC12) apresentaram maior crescimento aos 49,23 (2290,36 cm
2
) e 52,73 (2208,56 

cm
2
) dias, respectivamente. Possivelmente esta diferença no crescimento possa estar 

atrelada ao fato da incorporação do adubo verde ter mineralizado os nutrientes, 

principalmente o N, mais rapidamente quando comparado ao adubo verde aplicado em 

superfície. 

Com relação a produção, o tratamento adubação mineral obteve o maior rendimento de 

cabeça de repolho quando comparado aos demais tratamentos (Tabela 1). Mesmo 

contendo mais nitrogênio no tratamento com 25 t/ha de composto (C25), a planta 

produziu menos. Provavelmente a dinâmica de aproveitamento do nitrogênio derivado 

apenas do composto orgânico seja diferente dos outros tratamentos, pois as plantas não 

responderam a produção. Foram realizados cálculos para avaliar o quanto de nitrogênio 

estava entrando no sistema em cada tratamento (Quadro 1).  

Nos tratamentos com a aplicação de Crotalaria juncea, incorporada (AVIC12) ou 

superfície (AVSC12), mais a adição de composto orgânico não resultaram em maiores 

produções de cabeças quando comparadas entre si, indicando que para a produção do 

repolho, nas condições do experimento, aplicar o adubo verde incorporado ou em 

superfície não se justifica. O mesmo resultado foi obtido pelo tratamento com a 

aplicação de composto orgânico correspondente ao somatório da quantidade N aplicado 

nos tratamentos com o adubo verde + composto (CSN) e superior ao tratamento com 12 

t/ha de composto (C12) (Tabela 1).  

Este último tratamento apresentou ataque severo de pulgões já na fase final do 

crescimento quando as plantas estavam formando cabeça, prejudicando a produção 

significativamente. 

Em relação ao teor de N nas plantas de repolho, o tratamento adubação mineral obteve o 

maior teor de N-total acumulado na parte aérea das plantas quando comparado aos 

demais tratamentos (Tabela 1). Possivelmente a disponibilização do nitrogênio para as 

plantas é diferente quando se utiliza fertilizantes minerais solúveis, em alta 

concentração e totalmente disponíveis. Comparando a adubos verdes e fertilizantes de 

fontes orgânicas derivados do processo de compostagem, estercos, resíduos de origem 

agroindustrial como tortas, palhas e bagaços, além de possuírem constituição química 

diversa (Silva, 2008). 
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Com relação aos tratamentos com a aplicação de adubos verdes mais composto orgânico 

podem ter sido subestimados em se tratando de experimento em vasos, onde a 

decomposição pode ser limitada pela ausência, principalmente, de macrorganismos do 

solo, inibindo o processo de mineralização de nutrientes para as plantas. 

Diante do exposto, conclui-se que o manejo da Crotalaria juncea na produção do 

repolho não está consistentemente associada a forma de aplicação, incorporada ou em 

superfície. 
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Quadro 1. Descrição dos tratamentos. 

Tramentos Descrição g N/vaso 

AVIC12 Adubo verde incorporado + composto orgânico na dose de 12 t/ha 5,58 

AVSC12 Adubo verde em superfície + composto orgânico na dose de 12 t/ha 5,58 

C12 Composto orgânico na dose de 12 t/ha 3,85 

C25 Composto orgânico na dose de 25 t/ha 8,02 

CSN Composto orgânico somatório da quantidade de N aplicado AVC12 5,58 

AM Adubação Mineral 3,60 

0 10 20 30 40 50 60 70

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500  AV
I
C

12

 AV
S
C

12

 C
12

 C
25

 C
SN

 AM

Á
re

a 
do

 d
os

se
l 

(c
m

2 )

Dias após o transplantio

  
Figura 1. Curva de crescimento da área do dossel (cm

2
) em função dos dias após o 

transplantio do repolho nos tratamentos: AVIC12, adubo verde incorporado mais 12 t/ha 

composto, AVSC12, adubo verde superfície mais 12 t/ha composto, C12, composto 12 

t/ha, C25, composto 25 t/ha, CSN, composto somatório de nitrogênio, AM, adubação 

mineral. Rio Pomba, IFSudeste-MG, 2010. 
 

Quadro 2. Equações de regressão quadrática ajustadas da área do dossel em função dos dias 

após o transplantio, ponto de máximo de área do dossel (Y) e o respectivo dia de maior 

crescimento (X) e coeficientes de determinação referentes a figura 1. Rio Pomba, IFSudeste-

MG, 2010. 

Tratamentos Equações Ajustadas 
Y 

(cm
2
) 

X 

(dias) 
R

2
 

C50AVI ŷ = -162,852+99,6677x-1,01231x
2
 2290,36 49,23 0,79 

C50AVS ŷ = -132,922+100,012x-1,05456x
2
 2208,56 52,73 0,78 

C50 ŷ = -180,286+109,723x-1,21275x
2
 1746,48 66,63 0,80 

C100 ŷ = -269,132+121,073x-1,05983x
2
 3136,26 64,15 0,88 

CSN ŷ = -217,213+115,928x-1,15576x
2
 2362,15 66,99 0,82 

AM ŷ = -516,226+162,709x-1,48926x
2
 3927,96 54,62 0,85 
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Tabela 1. Valores médios de matéria fresca de cabeça (MFCAB) e o teor de N na parte aérea 

das plantas de repolho, aos 72 dias após o transplantio. Rio Pomba, IFSudeste-MG, 2010. 

Tratamentos 
MFCAB N-Total 

(g planta
-1

) ( % ) 

C50AVI 128,42   bc 1,05   b 

C50AVS 146,08   bc 1,16   b 

C50  82,70     c 1,32   b 

C100                258,88   b 1,20   b 

CSN                189,44   bc 1,38   b 

AM                657,62 a                    2,78 a 

CV ( % )                  29,43                  19,45 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 


