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RESUMO 
O presente trabalho objetivou avaliar a adubação com quatro doses de esterco bovino, 
na presença ou ausência da adubação química nitrogenada, para a produção de alface e 
rúcula consorciadas durante o inverno. Os tratamentos resultaram da combinação, de 
quatro doses de esterco bovino (0; 10; 20 e 30 t ha-1), combinadas com duas doses (0 e 
150 kg ha-1) de N. O experimento foi realizado no IFTM-Campus Uberaba nos meses de 
junho a agosto de 2010 (inverno), onde foram empregadas as cultivares Vera (alface) e 
Folha Larga (rúcula). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 
casualizados, em esquema fatorial 4x2, com quatro repetições. Foi avaliada a massa 
fresca da parte aérea das plantas de alface e da rúcula. Conclui-se que para a alface a 
maior produção foi obtida com a aplicação de 30 t ha-1 de esterco bovino com 150 kg ha-

1 de N. Para a rúcula o melhor tratamento foi a aplicação 20 t ha-1 de esterco bovino com 
150 kg ha-1 de N. 
PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa, Eruca sativa, esterco bovino. 
 
ABSTRACT 
Organic manure and nitrogen on lettuce and arugula in intercropping 
The present study evaluated four dosages of cattle manure’s fertilizer in the presence or 
not of chemical nitrogen's fertilizer for the winter production of lettuce and arugula in 
consortium. The treatments resulted from a combination of four doses of cattle manure 
(0, 10, 20 and 30 t ha-1) combined with two doses (0 and 150 kg ha-1) of N. The 
experiment was conducted in IFTM Campus Uberaba from June to August 2010 
(winter), where were used cultivars named Vera (lettuce) and Folha Larga (arugula). 
The experimental design was the randomized blocks in factorial scheme 4x2, with four 
replications. It was evaluated the fresh weight of the aerial part of lettuce and arugula. It 
was concluded that for lettuce the higher yields were reached with the application of 30 
t ha-1 of cattle manure’s fertilizer with 150 kg ha-1 N. For arugula the best treatment was 
the application of 20 t ha-1 of cattle manure’s fertilizer with 150 kg ha-1 N. 
Keywords: Lactuca sativa, Eruca sativa, manure. 

 

Em solos tropicais a mineralização da matéria orgânica é intensa, o que torna a 

adubação orgânica uma prática importante para compensar estas perdas (Omori & 

Suguimoto, 1978). Vários são os benefícios trazidos pelo uso da adubação orgânica ao 

solo, tais como a melhoria nas suas propriedades químicas, por meio do fornecimento 
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de nutrientes, aumento da CTC, aumento do poder tampão; nas propriedades físicas, 

pelo aumento na estabilidade de agregados e melhoria na estrutura do solo que se traduz 

em melhor aeração, permeabilidade, retenção de água e resistência à erosão; e aumento 

da atividade biológica (pascoal, 1994). 

Nesse contexto aparece o esterco bovino que vem sendo amplamente utilizado como 

fonte de matéria orgânica para o solo e nutrientes para as plantas, constituindo-se em 

excelente alternativa para substituição parcial dos adubos minerais. Vários autores têm 

desenvolvido trabalhos utilizando o esterco bovino para o desenvolvimento de diversas 

espécies, principalmente das olerícolas.  

Os estercos foram muito utilizados no passado, mas com o advento dos adubos 

minerais, o interesse pelos fertilizantes orgânicos diminuiu. Muitas são as discussões 

existentes sobre a utilização de adubos minerais, orgânicos e a utilização dos dois em 

conjunto. Atualmente, a preocupação com a degradação ambiental renovou o interesse 

pelo uso dos estercos, ou seja, pela agricultura sustentável (Brummer, 1998). Os 

estercos de animais são os mais importantes adubos orgânicos pela sua composição, 

disponibilidade relativa e benefícios da aplicação (Marques, 2006). 

O presente trabalho objetivou avaliar a adubação com diferentes doses de esterco 

bovino, na presença ou ausência da adubação química nitrogenada, para a  produção de 

alface e rúcula consorciadas, durante o inverno.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no setor de Olericultura do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba-MG, nos meses de 

junho a agosto de 2010 (inverno). O delineamento experimental utilizado foi o de 

blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos resultaram da combinação 

de quatro doses de esterco bovino (0; 10; 20 e 30 t ha-1) no momento do plantio, 

combinadas com duas doses (0 e 150 kg ha-1) de N. A unidade experimental com área 

total de 3,60 m2 (1,20 x 3,00 m) foi constituída por 48 plantas de alface cultivadas no 

espaçamento de 0,30 x 0,25 m e 180 plantas de rúcula, cultivadas no espaçamento de 

0,30 x 0,05 m. Portanto a parcela foi constituída de 4 linhas de alface e 3 linhas de 

rúcula, onde a alface foi considerada a cultura principal. 
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Com base na análise química do solo foi realizada a calagem para a elevação da 

saturação de bases do solo para 80 % (Trani et al., 1997), utilizando-se calcário 

dolomítico calcinado, 30 dias antes do plantio.  Na adubação de plantio foi feita 

adubação fosfatada e potássica, de acordo com os resultados da análise química do solo 

aplicando-se em todas as parcelas, 400 kg ha-1 de P2O5, 100 kg ha-1 de K2O, e a 

adubação orgânica, segundo os tratamentos, nas doses de 0; 10; 20 e 30 t ha-1 de esterco 

bovino, distribuídos na área total dos canteiros, de uma só vez.  A adubação nitrogenada 

(150 kg ha-1) foi distribuída de forma parcelada: no momento do plantio, com 7, 14, e 

21 dias. O nitrogênio, fósforo e potássio foram fornecidos, respectivamente utilizando-

se como uréia, superfosfato simples e cloreto de potássio. Na adubação de plantio foi 

aplicado 1 kg ha-1 de B na forma de ácido bórico. 

As cultivares plantadas foram, alface (Vera) e rúcula (Folha Larga). As mudas de alface 

foram produzidas em casa de vegetação, usando-se bandejas de poliestireno expandido, 

com substrato organomineral (SOLO-BONO) e transplantadas para os canteiros com 30 

dias após a germinação (quatro a cinco folhas definitivas). A rúcula foi semeada em 

sulcos localizados na metade da entrelinha da alface um dia após o transplantio da 

alface e desbastada 10 dias após a semeadura para adequação do espaçamento. Durante 

a condução do experimento, fez-se o controle de pragas e doenças com defensivos 

específicos e a eliminação de plantas daninhas por capina manual. 

No fornecimento de água foram utilizados microaspersores (NAAN HADDAR 7110), 

espaçados de 3 X 3 m a 30 cm de altura , com lâmina de irrigação diária manejada pelo 

método de tensiometria do solo, para manter a umidade na capacidade de campo. A 

colheita da alface foi realizada aos 36 dias após o transplantio, já a colheita da rúcula 

aos 35 dias após a semeadura. 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância, pelo teste F, e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software 

SISVAR 4.3. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se que para a cultura da rúcula o único resultado significativo foi para o fator 

adubação nitrogenada, mesmo sem a interação com esterco bovino foram observados 
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ganhos expressivos na aplicação de 20 t ha-1 de esterco bovino com 150 kg ha-1 de N 

13.648 kg ha-1 (Tabela1).  

Para a cultura da alface tanto as adubações independentes como suas interações foram 

significativas, onde o melhor resultado foi obtido com a aplicação de 30 t ha-1 de esterco 

bovino com 150 kg ha-1 de N, obtendo uma produtividade de 11.443 kg ha-1. Notou-se 

que para a cultura da alface as plantas que apresentavam melhor aparência foram as que 

receberam adubação orgânica. Mesmo em baixas dosagens as plantas apresentavam 

coloração mais esverdeada, folhas mais eretas, diminuição da queima de bordos e 

melhor formação de cabeça (Figura 1). Esses efeitos são atribuídos à melhoria das 

características físico-químicas do solo.  

Conclui-se que para a alface a maior produção foi obtida com a aplicação de 30 t ha-1 

de esterco bovino com 150 kg ha-1 de N. Para a rúcula o melhor tratamento foi o com 

aplicação 20 t ha-1 de esterco bovino com 150 kg ha-1 de N. 
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Tabela1. Produtividades médias de acordo com cada tratamento (Average yield of each 
treatment according). Uberaba- MG, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 1. Observação visual dos efeitos das diferentes doses e tipos de adubações 
(Visual observation of the effects of different doses and types of fertilizers). Uberaba- 
MG, 2012. 

Tratamentos Produtividade kg ha
-1

 

N Esterco Alface Rúcula 

0 0 1.048 2.914 

0 10 3.221 2.684 

0 20 5.285 3.534 

0 30 6.325 4.789 

150 0 2.552 11.178 

150 10 7.743 11.218 

150 20 10.312 13.648 

150 30 11.443 8.663 


