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RESUMO 

Os nematoides são causadores de 

significativas perdas econômicas em cultivo 

de hortaliças em estufas agrícolas. A 

adubação verde é um método eficiente de 

controle desses parasitos. Um experimento foi 

instalado em estufa agrícola em São Carlos 

(SP) visando corrigir salinização do solo por 

meio de cultivo de plantas extratoras de 

nutrientes e gessagem, o qual foi utilizado 

para avaliar o efeito desses tratamentos na 

população de nematoides fitoparasitos. O 

delineamento experimental foi blocos ao 

acaso em esquema fatorial 3 x 2 (pousio, 

Crotalaria juncea „IAC-1‟ e Milheto „BRS 

1501‟) e (com e sem gesso) com quatro 

repetições. Seguiram-se três cultivos 

consecutivos de alface. O único nematoide 

encontrado no solo da estufa foi 

Rotylenchulus reniformis. Os tratamentos 

contendo os adubos verdes diferiram 

estatisticamente do pousio, com menores 

valores de nematoides no solo, apenas na 

avaliação do final de ciclo da adubação 

verde/gessagem. Comparando os resultados 

nematológicos com os de produtividade do  

 

 

primeiro cultivo de alface, verificou-se que 

aquelas diferenças podem ter sido um dos 

fatores que refletiram nas variáveis de 

desenvolvimento de planta e produtividade, as 

quais foram significativamente superiores 

nesses tratamentos em comparação com o 

pousio. 

PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa, 

Crotalaria juncea, Pennisetum glaucum, 

Rotylenchulus reniformis, sustentabilidade. 

ABSTRACT 

Green manure to nematodes control in 

lettuce protected cultivation. 

The nematodes are causing significant 

economic losses in cultivation of vegetables 

in greenhouses. Green manure is an efficient 

method of controlling these parasites. An 

experiment was carried out in a greenhouse in 

São Carlos (SP) to correct soil salinization 

through cultivation of plants to extract 

nutrients and gypsum, which was used to 

evaluate the effect of these treatments in the 

population of plant parasitic nematodes. The 

experimental design was randomized blocks 

in factorial scheme 3 x 2 (fallow, Crotalaria 
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juncea „IAC-1‟and Millet „BRS 1501‟) and 

(with and without gypsum) with four 

replications. There followed three consecutive 

lettuce crops. Only one nematode was found 

in greenhouse soil: Rotylenchulus reniformis. 

Treatments containing green manure differed 

significantly of the fallow, with lower levels 

of nematodes in the soil, only the evaluation 

of the final cycle of green manure/gypsum. 

Comparing the nematological results with 

those of productivity in the first lettuce crop, 

it was found that those differences may have 

been one of the factors reflected in variables 

of plant development and productivity, which 

were significantly higher in these plots 

compared with fallow. 

Keywords: Lactuca sativa, Crotalaria 

juncea, Pennisetum glaucum, Rotylenchulus 

reniformis, sustainability. 

 

Os nematoides podem se tornar pragas muito importantes em cultivos de hortaliças em ambiente 

protegido. As culturas preferidas pelos produtores nessas condições são todas hospedeiras 

favoráveis a esses parasitos, o que resulta, regularmente, em danos e perdas econômicas. A 

adubação verde é uma técnica milenar de cultivo de espécies botânicas visando recuperar a 

capacidade produtiva do solo por meio da fixação de nitrogênio ou outros processos de reciclagem 

de nutrientes em sistema de pousio, sucessional ou consorciado. Uma das particularidades da 

técnica é o controle de nematoides fitoparasitos. O processo envolve três mecanismos: resistência 

genética, incremento de agentes de controle biológico e formação de compostos nematóxicos na 

decomposição. Trata-se de um método passível de integração com outros, por exemplo, a rotação de 

culturas, as quais compõem parte dos sustentáculos do manejo dos nematoides. Embora haja 

vantagens às condições físicas, químicas e biológicas do solo, os proprietários são refratários à 

adubação verde, principalmente por não gerar receita no período instalado, a despeito de uma 

relação benefício/custo positiva. Outro problema comum do cultivo de hortaliças em ambiente 

protegido é a salinização do solo causada pelo uso excessivo de fertilizantes. Uma medida simples 

para corrigir parcialmente essa situação é o cultivo de plantas extratoras de nutrientes. Milheto 

(Pennisetum glaucum L.) e Crotalaria juncea L. podem ser recomendadas para essa função, bem 

como a aplicação de gesso agrícola. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito desses 

adubos verdes e do gesso no controle de nematoides de ocorrência natural na estufa agrícola. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi instalado em uma estufa de produção comercial intensiva de hortaliças folhosas 

no município de São Carlos (SP). O modelo da mesma era “arco” coberta com filme plástico de 

polietileno de baixa densidade (PEBD) de 100 μm com altura de 2 m e dimensões de 6 x 50 m. Ela 

foi selecionada entre outras do mesmo produtor por apresentar teores de fósforo, enxofre, cálcio, 

magnésio e de todos os micronutrientes excessivamente superiores aos padrões recomendados para 
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as culturas de olerícolas folhosas (Tabela 1). O solo da estufa foi subsolado a 0,40 m de 

profundidade, em seguida a última colheita de alface, num cultivo convencional do produtor e três 

canteiros foram preparados com trator e enxada rotativa acoplada a um encanteirador. Uma pré-

amostragem para identificar os nematoides presentes na área e determinar a população inicial (Pi) 

foi realizada em 26 de novembro de 2009. O delineamento estatístico foi blocos ao acaso em 

esquema fatorial 3x2 (pousio, Crotalaria juncea „IAC-1‟ e Milheto „BRS 1501‟) e (sem e com 

gesso) com 4 repetições. O gesso (dose = 0,231 kg m
-2

 – calculado conforme teor de argila e 

umidade do mesmo) foi aplicado superficialmente em 25 de novembro de 2009 e incorporado a 

0,05 m de profundidade com rastelo. Em seguida aplicou-se lâmina de água três vezes superior à 

capacidade máxima de retenção do solo na profundidade de 0-0,4 m, por micro-aspersão. As 

parcelas tinham 1,7x6 m, totalizando 10,2 m
2
. A semeadura dos adubos verdes foi realizada 

manualmente a lanço em 03 de dezembro de 2009, utilizando-se 30% a mais de sementes em 

relação às quantidades 30 e 20 kg ha
-1

, recomendadas respectivamente para C. juncea e milheto. A 

irrigação da área foi feita com micro-aspersão, mantendo-se a umidade do solo próxima à da 

capacidade de campo. Em 25 de janeiro de 2010, aos 53 dias após a semeadura, foi realizado o corte 

das plantas de todos os tratamentos, a 3 cm da superfície do solo, e sua imediata retirada de dentro 

da estufa agrícola e avaliação das espécies de plantas espontâneas presentes nas parcelas do pousio. 

Sucessivamente aconteceram três cultivos de alface cultivares: 1° „Camila‟ transplantada em 09 de 

fevereiro; 2° „Vera‟ 24 de março de e 3° „Vera‟ 12 de maio  em espaçamento 0,30 x 0,30 m com 

cinco linhas de plantas em cada canteiro. O produtor realizou seu manejo de adubação convencional 

durante os cultivos de alface, utilizando 15 kg de formulado 4-14-8 e 150 kg de esterco de galinha, 

aplicados em área total. No segundo e terceiro cultivos também utilizou 15 kg de farelo de mamona, 

além da adubação citada. Houve complementação nutricional, em cobertura, via fertirrigação por 

gotejamento. As amostragens para avaliar as populações finais (Pf) de solo e raízes aconteceram em 

04 de fevereiro (Pf adubos verdes), 18 de março (Pf 1° cultivo alface), 03 de março (Pf 2° alface) e 

28 de junho (Pf 3° alface), coletando-se em 5 pontos da parcela pelo menos 1 L de solo e 5 sistemas 

radiculares completos, os quais foram acondicionados entre o solo para evitar o ressecamento. As 

amostras foram embaladas em sacos plásticos e transportadas para o Laboratório de Nematologia do 

Instituto Agronômico (IAC) em caixas térmicas. Processaram-se 5 g de raízes pelo método de 

Coolen & D‟Herde (1972) e 200 mL de solo por Jenkins (1964). A suspensão contendo os 

nematoides foi submetida ao calor (60 °C por 3 minutos) e fixada em formol (2%). A estimativa 

populacional foi obtida por meio de contagem em lâmina de Peters em microscópio biológico. A 

espécie foi determinada por meio de comparação dos caracteres morfométricos observados com o 

trabalho sistemático de Robinson et al. (1997). Os dados foram submetidos à análise estatística 

aplicando-se o teste F na análise de variância e Tukey 5% para comparação de médias. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O único nematoide encontrado no solo da estufa foi Rotylenchulus reniformis com Pi de 1405,8 

exemplares por 200 mL de solo (DP = 383,2). Segundo Robinson et al. (1997) esse valor excede ao 

nível de dano para a maioria das cultura que varia entre 0,1 a 5 nematoides g
-1

 de solo. Nas parcelas 

em pousio vicejou predominantemente picão branco [Galinsoga ciliata (Raf.) Blake),  porém foram 

identificadas também beldroega (Portulaca oleracea L.), capim marmelada [Brachiaria 

plantaginea (Link) Hitche], serralha, (Sonchus oleraceus L.) e caruru (Amaranthus sp.). Os 

resultados da avaliação no ciclo de adubação verde demonstraram efeito supressivo da C. juncea e 

do milheto sobre a população final do nematoide, as quais diferiram do pousio, mas não entre si 

(Tabela 2). Isso pode ser explicado porque essas plantas espontâneas são relatadas como 

hospedeiras desse nematoide (Robinson et al., 1997), o que não ocorre com os adubos verdes 

utilizados nesse trabalho. Houve efeito significativo do gesso sobre a Pf do nematoide apenas no 

primeiro cultivo de alface. Observou-se interação significativa entre tratamentos sobre Pf apenas no 

segundo cultivo de alface (Tabela 3). Nesse caso, nas parcelas sem gesso verificou-se diferença 

significativa entre C. juncea e os demais tratamentos. Da mesma forma, apenas em milheto 

observou-se diferença entre tratado ou não com gesso. Comparando os resultados nematológicos 

com os de produtividade do primeiro cultivo de alface (Purquerio et al., 2011), verificou-se que as 

diferenças nas populações encontradas no final do ciclo de adubação verde podem ter sido um dos 

fatores que refletiram nas variáveis de desenvolvimento de planta e produtividade, as quais foram 

significativamente superiores nesses tratamentos em comparação com o pousio (Pousio: massa 

fresca = 172,5 g; massa seca = 9,2 g; diâmetro da cabeça = 35,0 cm; produtividade = 1917 g m
-2

; C. 

juncea: 222,2; 11,5; 37,0; 2469 e milheto: 227,7; 12,1; 37,5; 2530) . O efeito supressivo dos adubos 

verdes foi observado apenas no final do ciclo de adubação verde, sendo que nos sucessivos cultivos 

de alface, as populações do nematoide permaneceram numericamente próximas às da pré-

amostragem (Pi adubos verdes) ou, no caso de Pf alface do primeiro cultivo, onde as populações 

excederam esse valor, provavelmente pelo nível de suscetibilidade da cultivar Camila. Há relatos 

desse nematoide em alface no Brasil e tentativas experimentais de controle por meio de resistência 

genética e controle biológico (Sharma & Loof, 1977; Machado et al., 2002; Soares et al., 2005). Em 

razão de sua polifagia, parasitando outras hortaliças normalmente preferidas pelos produtores para o 

cultivo em ambiente protegido, como tomate e pepino, recomenda-se maior atenção a essa espécie 

de nematoide.   
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Tabela 1. Atributos químicos de solo em estufa agrícola, nas profundidades (Prof.) 0-0,2 e 0,2-0,4 m [soil 

chemicals attributes in greenhouse in depth (Prof.) of 0-0,2 and 0,2-0,4 m]. São Carlos, IAC, 

2009. 

Prof. M.O. pH P S Na K Ca Mg B Cu Fe Mn Zn 

m g dm
-3

 CaCl2 mg dm
-3

  ------- mmolc dm
-3

 ------ -------------- mg dm
-3

 ------------ 

0  - 0,2 32 5,8 1.086 67 1 5,8 112,8 26,3 1,1 9,8 68 16,9 25,4 

0,2-0,4 22 5,8 728 73 1 4,8 78,8 18,8 0,9 5,1 48 9,3 11,7 

 

 

Tabela 2. Efeito de adubos verdes e gesso na população final (Pf) de Rotylenchulus reniformis em cultivo 

protegido de alface extraídos de 250 mL de solo ou 5 g de raízes [Effect of green manure and gypsum in the 

final population (Pf) of Rotylenchulus reniformis in greenhouse lettuce extracted from 250 mL of soil or 5 g 

of roots]. São Carlos. 2009/2010. 

  Ad. verdes  Alface „Camila‟         Alface „Vera‟  Alface „Vera‟ 

Tratamentos 04/02/2010 18/03/2010 28/06/2010 28/06/2010 

  

 

-------------------------- solo -------------------------- 

 raízes 

Pousio 1904,2 a
1 

2937,0 a 1052,2 a 192,6 a 

Crotalaria juncea 514,6 b 2299,6 a 1402,5 a 272,1 a 

Milheto 855,7 b 3440,2 a 1414,2 a 347,3 a 

DMS 727,8 2327,3 1241,3 311 

Com gesso 1098,2 a 3901,6 a 1479,8 a 325,5 a 

Sem gesso 1084,8 a 1882,9 b 1099,5 a 215,9 a 

DMS 487,4 1558,5 831,2 208,2 
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CV(%) 51,3 61,9 74 88,4 
1
 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 0,5 % de  

probabilidade (Means followed by the same letter in the column do not differ significantly, according 

to Tukey‟s test p<0.05). 

 

 

Tabela 3. Interações entre adubos verdes e gesso na população de Rotylenchulus reniformis em cultivo 

protegido de alface „Vera‟(2° cultivo) extraídos de 250 cm³ de solo e 5 g de raízes [Interactions between 

green manures and gypsum in the population of Rotylenchulus reniformis in greenhouse lettuce 'Vera' (2nd 

crop) extracted from 250 cubic centimeters of soil and 5 g of roots]. São Carlos. 2009/2010. 

 Tratamentos Sem Gesso Com Gesso 

Milheto 1494,0 aA
1 

592,2 aB 

Pousio 967,5 abA 726,2 aA 

Crotalaria juncea 530,2 bA 1196,7 aA 
1
 Médias seguidas pela mesma letra minúscula na colunas ou maiúscula na linha não diferem entre si, 

Pelo  teste de Tukey, a 0,5 % de probabilidade (Means followed by the same small letter in the  

column or capital letter in the line do not differ significantly, according to Tukey‟s test p<0.05). 

DMS interação=631,5; DMS Trat=893,1; DMS Gesso = 732,5 e CV(%) = 53 

 


