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RESUMO 7 
O extrato de Aloe vera é uma fonte estimulante de crescimento, que contem 8 

aminoácidos e ácidos orgânicos, componentes hidrofílicos que facilita a hidratação dos 9 

tecidos celulares e contém elementos de proteção como antibióticos (RODRÍGUEZ, 10 

2006). O objetivo do experimento foi avaliar a influência do extrato de Aloe vera no 11 

desenvolvimento da planta de alface. O trabalho foi conduzido no município de Salto 12 

Grande, SP,  numa área de produção de hortaliças, as mudas foram transplantadas no 13 

dia 30 de outubro de 2015 em canteiros com 20 cm de altura e 1,0 m de largura. O solo 14 

foi caracterizado quimicamente e apresentou as seguintes características: pH(CaCl2) de 15 

5,7; 41 g dm
-3

 de matéria orgânica; 266 mg dm
-3

 Presina; 28 mmolc dm
-3

 H + Al; 11,0 16 

mmolc dm
-3 

K; 133 mmolc/dm³ Ca; 45 mmolc/dm³  Mg; 197 mmolc dm
-3

 CTC e 86 V%. 17 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com seis tratamentos 18 

(Controle, 0 ml ha
-1

, 400 ml ha
-1

, 800 ml ha
-1

, 1200 ml ha
-1

, 1600 ml ha
-1

, 2000 ml ha
-1

) 19 

e quatro repetições. Os tratamentos foram compostos pelo fertilizante foliar AloeFertil
®
 20 

(produto a base do extrato de Aloe vera) aplicados com volume de calda de 800 L ha
-1

. 21 

O produto foi pulverizado com bomba costal movido por CO2 sobre a parte aérea da 22 

planta parcelado em quatro vezes. A variedade utilizada foi à alface crespa (Lática 23 

sativa var.crispa). Foram avaliadas as características: massa de matéria seca e úmida, 24 

diâmetro da parte área da planta e o número de folhas. Os resultados mostraram que não 25 

houve diferença estatística para número de folhas, porém ocorreu para diâmetro da parte 26 

aérea, massa de matéria seca e úmida, sendo que as doses que proporcionaram os 27 

melhores resultados foram respectivamente: 629,0; 898,8 e 754,0  mL ha
-1

. 28 

PALAVRAS-CHAVE: Lática Sativa var.crispa., bioestimulante, enraizador.. 29 

REFERÊNCIAS 30 
SOUZA JL; RESENDE P. 2006. Manual de Horticultura Orgânica. 2 ed. Viçosa: 31 

Aprenda Fácil Editora, 843 p.: il. 32 

ZAMAR, MI; HAMITY, MGA; ANDRADE, A; OLSEN, AA; HAMITY, V. 2007. 33 

Efecto de productos no convencionales para el control de Thrips tabaci 34 

(Thysanoptera:Thripidae) em el. Cultivo de ajo (Allium sativum) en la quebrada de 35 

Humahuaca (Jujuy-Argentina). Idesia 25, n.3: 41-46. 36 


