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RESUMO - Com o objetivo de avaliar o desempenho de diferentes cultivares de cenoura em 

sistema orgânico de cultivo, na época de inverno no litoral sul de Sergipe, foi conduzido um 

trabalho na área experimental de Pesquisa em Agricultura Orgânica, no município de 

Estância/Se, no período de abril a julho de 2005. Foram avaliadas as cultivares Alvorada, 

Brasília, Carandaí, Nantes, Shin Kuroda, Zanahoria e Danvers em delineamento 

experimental de blocos casualizados com sete tratamentos e seis repetições. Avaliou-se 

produção total, produção comercial, produção de raízes refugo e de raiz com galhas de 

nematóides, diâmetro e comprimento de raízes e matéria seca das raízes. As cultivares 

Danvers, Shin Kuroda, Zanahoria e Carandaí apresentaram as maiores produções totais, não 

diferindo entre si. As menores perdas de raízes com galhas de nematóide foram das 

cultivares Brasília e Alvorada indicando, provavelmente, maior tolerância ao patógeno. A 

cultivar Alvorada apresentou também menor produção de raízes refugo. Em produção 

comercial a Nantes foi inferior a todas as cultivares avaliadas. Pelos resultados desse 

experimento, conclui-se que as cultivares Danvers, Shin Kuroda, Zanahoria e Carandaí 

apresentaram maiores potenciais de produção, em cultivo orgânico, na época de inverno no 

litoral Sul de Sergipe. 

PALAVRAS-CHAVE: Daucus carota L., adaptação de cultivares, sistema orgânico de 

produção. 

ABSTRACT - Behavior of carrot cultivars under organic cultivation during the winter 

season at Southern Sergipe Coast 

To evaluate the performance of different carrot cultivars in an organic cultivation system 

during the winter season in the Southern Sergipe coast, an assay was carried out in the 

Organic Agriculture Experimental Area, at Estância-SE, from April to July 2005.  The cultivars 



Alvorada, Brasília, Carandaí, Nantes, Shin Kuroda, Zanahoria and Danvers were evaluated in 

a randomized blocks design, including seven treatments and six replicates. The following 

variables were measured: total production, comercial production, non-commercial production, 

roots with nematode galls, root diameter, length and dry mass. The cultivars Danvers, Shin 

Kuroda, Zanahoria and Carandaí presented the highest values for total production with no 

differences observed among them. The lowest losses due to nematodes were found for 

cultivars Brasília e Alvorada indicating a probable higher tolerance to the pathogen. Alvorada 

cultivar had also a lower yield of non-commercial roots. Regarding the commercial production, 

Nantes was the cultivar with the lowest values. According to these results, it was concluded 

that the cultivars Danvers, Shin Kuroda, Zanahoria e Carandaí had the highest production 

potentials in organic systems for the winter season in the Southern Sergipe coast. 
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INTRODUÇÃO 

A cenoura (Daucus carota L.), hortaliça da família umbelífera é cultivada há mais de dois mil 

anos, especialmente nas regiões de clima temperado. A estimativa da área plantada no 

Brasil, em 1996, foi da ordem de 16 mil hectares, com uma produção de 495 mil toneladas de 

raízes. Embora produza melhor em áreas de clima ameno, nos últimos anos, face ao 

desenvolvimento de cultivares tolerantes ao calor e com resistência às principais doenças de 

folhagem, o cultivo da cenoura tem-se expandindo nos Estados da Bahia, Pernambuco e 

Distrito Federal (Vieira et al., 1997 apud Lima Junior et al., 2000). 

O uso correto de cultivar, de acordo com a época de plantio, é um dos fatores que contribui 

para o rendimento da cultura (Duda & Reghin, 2000). A escolha de cultivares que atendam a 

exigência do mercado quanto à qualidade das raízes, tolerância a altas temperaturas e 

resistência às principais doenças são essenciais ao sucesso do cultivo. O consumidor 

brasileiro, principalmente dos grandes centros, prefere cenoura de formato cilíndrico, lisas, 

bem desenvolvidas, sem raízes laterais, com diâmetro de 3,5 cm, comprimento de 15-20 cm, 

coloração alaranjada intensa, sem ombro e pigmentação verde ou roxa na parte superior 

(Vieira et al., 1997 apud Carvalho et al., 2005). As cultivares Brasília e Carandaí são boas 

opções para o cultivo no período de temperaturas mais elevadas, já que em climas mais 

amenos florescem com facilidade (Souza, 1994).  

Um dos principais problemas que influencia na qualidade e no valor comercial das raízes da 

cenoura é a incidência de nematóides. A infecção por nematóides do gênero Meloidogyne 



caracteriza-se por raízes bifurcadas, deformadas e com ramificações excessivas (Huang & 

Charchar, 1982). 

Tendo em vista a falta de informações sobre cultivares de cenoura para plantio em sistema 

orgânico de produção nas condições de Sergipe, o presente trabalho teve como objetivo 

avaliar o comportamento de diferentes cultivares de cenouras em sistema de cultivo orgânico 

no período de inverno (maior concentração de chuvas no estado e temperatura mais amena) 

no litoral Sul de Sergipe. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no período de abril a julho de 2005 na área experimental de pesquisa 

em Agricultura Orgânica no município de Estância–SE em solo raso e de fácil compactação. 

Foram avaliadas as cultivares Alvorada, Brasília, Carandaí, Nantes, Shin Kuroda, Zanahoria 

e Danvers. O experimento foi conduzido em blocos casualizados com sete tratamentos 

(cultivares) e seis repetições. A parcela experimental foi constituída por quatro fileiras de 

plantas no espaçamento de 0,30 m x 0,05 m tendo como área útil 0,6m². Como adubação de 

plantio foi utilizado esterco bovino (20 t.ha-1), 40 kg.ha-1 de N, 200 kg.ha-1 de P2O5 e 100 

kg.ha-1 de K2O, distribuídos manualmente sobre a superfície do canteiro e incorporados com 

enxada. Em cobertura foi aplicado 40 kg.ha-1 de N aos 30 e 60 dias após o semeio.  O plantio 

em canteiro de 1,20 m de largura e 0,15m de altura. Utilizou-se como fontes de NPK o 

esterco bovino, hiperfosfato de Gafsa e sulfato de potássio. Foi avaliada, após a colheita, a 

produção total, comercial, refugo e de raiz com galhas de nematóides, o diâmetro e o 

comprimento de raízes comerciais e a matéria seca. Foram realizadas análises de variância 

dos dados experimentais e as médias de cada variável, comparadas pelo teste de Tukey, ao 

nível de 5% de probabilidade.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve diferenças significativas para a maioria das características avaliadas (Tabela 1). As 

cultivares Danvers, Shin Kuroda, Zanahoria e Carandaí apresentaram as maiores produções 

totais, não diferindo entre si. As menores perdas de raízes com galhas de nematóide foram 

das cultivares Brasília e Alvorada, indicando provavelmente maior tolerância ao patógeno. A 

cultivar Alvorada apresentou também menor produção de raízes refugo. Em produção 

comercial a Nantes foi inferior a todas as cultivares avaliadas. Em relação à matéria seca das 

raízes, as cultivares foram estatisticamente semelhantes, exceto a Brasília que apresentou 

média inferior à da cultivar Nantes. Quanto ao diâmetro de raiz, embora as cultivares Shin 

Kuroda e Zanahoria não tenham diferindo de Danvers e Carandaí, apresentaram valores 



médios mais próximos do recomendado por Vieira et al. (1997) apud Carvalho et al. (2005). 

Todas as cultivares foram semelhantes em comprimento de raízes, variando de 12,81cm (cv. 

Brasília) a 15,01cm (cv. Zanahoria). Pelos resultados desse experimento, conclui-se que as 

cultivares Danvers, Shin Kuroda, Zanahoria e Carandaí apresentaram maiores potenciais de 

produção, em cultivo orgânico, na época de inverno no litoral Sul de Sergipe.  

*Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 
LITERATURA CITADA 

CARVALHO, A. M.; JUNQUEIRA; A. M. R.; VIEIRA, J. V.; REIS, A.; SILVA, J. B. C. 
Produtividade, florescimento prematuro e queima-das-folhas em cenoura cultivada em 
sistema orgânico e convencional. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 23, n.2, p. 250-254, 
abr-jun 2005. 
 
DUDA, C.; REGHIN, M. Y. Efeito da época de semeadura em cultivares de cenoura. In: 
ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 4. , 2000, São José dos Campos. Anais... São 
José dos Campos, SP: Universidade do Vale do Paraíba, 2000, p.47. 
 
HUANG, C. S.; CHARCHAR, J. M. Preplanting inoculum densities of root-knot nematode to 
carrots yield in greenhouse. Planta Disease, v.66, p. 1064-1068, 1982. 
 
LIMA JUNIOR, F. A.; GUERRA, H. O . C.; METRI, J. E. C. Níveis de irrigação na germinação 
das sementes de cenoura. Revista brasileira de engenharia agrícola e ambiental, Campina 
Grande, PB, v. 4, n. 3, p 475-479, set-dez 2000. 
 
SOUZA, J. S. Cultura da cenoura. Lavras: ESAL, 1994, 11 p. 
 

Tabela 1. Produção total, produção comercial, produção de raízes refugo e de raízes com galhas de nematóide, 
diâmetro e comprimento de raízes e matéria seca de raízes de cultivares de cenoura em sistema orgânico, no 
período de inverno no litoral sul de Sergipe. Estância-Se, 2005. 

Cultivares 

Produção 
total 
(t/ha) 

Produção 
comercial 

(t/ha) 

Produção de 
raízes 
refugo 
(t/ha) 

Produção de 
raízes com 
galhas de 
nematóide 

(t/ha) 

Diâmetro de 
raízes 
(cm) 

Comprimento 
de raízes 

(cm) 

Matéria 
seca de 
raízes  

(%) 

Danvers 49,17a 17,71a 17,29ab 14,17a 2,91ab 13,78a 8,03ab 

Shin Kuroda 42,98ab 13,69a 19,13a 10,16ab 3,05a 14,10a 8,09ab 
Zanahoria 40,26abc 13,72a 13,19abc 13,35a 3,08a 15,01a 7,30ab 

Carandaí 39,30abc 12,38a 15,94abc 10,98ab 2,88ab 14,78a 8,08ab 

Brasília 31,96  bc 18,27a  8,66 bc 5,03  b 2,60bc 12,81a 6,79b 

Alvorada 30,58  bc 16,65a  8,03   c 5,90 b 2,60bc 12,83a 7,42ab 

Nantes 27,38  c   5,55   b 12,66abc 9,17ab 2,36c 13,03a 8,17a 

CV 20,68 25,75 35,48 35,86 8,52 10,76 9,77 


