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RESUMO 

A produção de mudas constitui uma das etapas mais importantes do sistema produtivo 

hortícola, sendo altamente dependente da utilização de insumos. O presente trabalho teve 

como objetivo avaliar o efeito de diferentes substratos, para a produção de mudas da cultivar 

de alface Grand rapids. O ensaio foi conduzido no viveiro de mudas do Departamento de 

Agronomia da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Utilizou-se o delineamento em blocos 

casualizados, com quatro repetições e a parcela experimental foi em fileiras duplas, 

constituídas de dez plantas.  Foram avaliados quatro substratos: S1: folha de coqueiro 

triturada + pó de coco 2:1, S2: Pó de serra + torta de cana 2:1, S3: Casca de coco triturada + 

esterco de bovino 12:1, S4: Pó de coco + esterco de galinha 2:1. Determinou-se a 

germinação, índice de área foliar, número de folhas, altura da planta, fitomassa fresca da 

parte aérea e raiz, fitomassa seca da parte aérea e raiz. O substrato S4 (Pó de coco + 

esterco de galinha 2:1) apresentou os melhores resultados quanto ao índice de área foliar, 

número de folhas, fitomassa fresca e seca da parte aérea e fitomassa fresca e seca da raiz. 

Desta forma, pó de coco, como substrato para a produção de mudas de alface, se 

caracteriza como uma alternativa viável.  

Palavras-chaves: Lactuca sativa L., qualidade de mudas, substratos 

 

ABSTRACT 

The production of seedlings is very important in the horticultural transplant industry and 

depends on the substrate utilization.The present work had as objective evaluates the effect of 

different substrate, for the production of of changes of cultivating of Grand lettuce rapids.The 

rehearsal was led in the Department of Agronomia of the Federal University of the Sergipe 

(UFS). The delineamento was used  blocks casualisados, with four  replications and the 

experimental portion was in double arrays, constituted by ten plants. Four substrate had been 

evaluated: S1: triturated leaf of coconut palm +  coconut coir fiber  2:1, S2: sawdust + filter 



cake 2:1, S3: Triturated  coconut coir peel + bovine manure 12:1, S4: coconut coir fiber + 

chicken manure 2:1 , using to cultivate it Grand rapids. It was determined  the variables  

percentage of germination, leaf area index , rea leaf number, plant height, shoot and roots 

fresh matter and shoot and  roots. The S4 substrate (coconut coir fiber  + esterco of manure 

2:1 ) presented the best ones resulted how much to the  leaf area index, number of leaves, 

shoot and roots fresh matter and shoot and  roots. Therefore, the use as substrate of  coconut 

coir fiber for horticulture seedling production is characterized as a viable alternative.  
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INTRODUÇÃO 

A produção de mudas de hortaliças constitui-se na etapa mais importante de cultivo, devido à 

necessidade de obter mudas de boa qualidade, pois aquelas mal formadas darão origem a 

plantas com produção abaixo de seu potencial genético. A alface é a hortaliça folhosa de 

maior consumo no Brasil. Logo, há necessidade de se verificar experimentalmente, para esta 

espécie vegetal, qual o substrato ou a melhor mistura de substratos que permita obter mudas 

de qualidade (Giorgetti, 1991). Em virtude de ser um dos fatores de maior influência, 

especialmente na fase de germinação e emergência, deve ser dada especial atenção à 

escolha do substrato (Fachinello et al., 1995), cujas características físicas, químicas e 

biológicas devem oferecer as melhores condições para que haja uma excelente germinação 

e se favoreça o desenvolvimento das mudas (Andriolo, 2000). 

Em relação a cultivares de alface, considera-se que a alface crespa, tipo Grand rapids, que 

apresenta folhas crespas e soltas, vêm adquirindo grande aceitação, no qual corresponde a 

70% do mercado. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da utilização de substratos 

orgânicos em mudas de alface cultivadas em bandejas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no viveiro de mudas do Departamento de Engenharia 

Agronômica da Universidade Federal de Sergipe-SE, no período de novembro a dezembro 

de 2006. Utilizou-se uma estrutura de proteção modelo arco, coberta contra raios 

ultravioletas. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro 

repetições e a parcela experimental foi em fileiras duplas, constituídas de dez plantas. Foram 

avaliados quatro substratos: substrato S1: folha de coqueiro triturada + pó de coco 2:1, S2: 

pó de serra + torta de cana 2:1, S3: casca de coco triturada + esterco de bovino 12:1, S4: pó 



de coco + esterco de galinha 2:1 utilizando-se a cultivar Grand rapids. O experimento foi 

conduzido em bandejas de isopor com 128 células, onde se semeou três sementes de alface 

por célula, irrigadas duas vezes ao dia e com 13 dias foi realizado o raleio, deixando apenas 

uma planta por célula. Aos 23 dias de emergidas as mudas foram conduzidas ao laboratório 

para análises das características avaliadas (número de folhas, altura da planta, fitomassa 

fresca e seca da parte aérea, fitomassa fresca e seca das raízes e o índice de área foliar). 

Os dados obtidos foram submetidos à Análise de Variância (teste F) e os tratamentos 

comparados através do teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade pelo programa 

SISVAR - UFLA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos indicam que houve interações significativas entre as variáveis 

avaliadas, com exceção da percentagem de germinação e número de folhas (Tabela 1).  O 

substrato S4 apresentou melhores resultados para fitomassa fresca e seca da parte área 

fitomassa fresca da raiz, altura de plantas e índice de área foliar. Isto provavelmente ocorre 

devido este substrato apresentar maior teor de nitrogênio, no qual proporciona um melhor 

desenvolvimento da planta. Segundo Martinez (2000), o teor máximo de sais suportado pelas 

plantas difere de uma espécie para outra sendo que para alface a CE poderá ser de até 2,5 

mS/cm.  Com isto, podemos observar que as maiores médias de germinação apresentadas 

no S1, deve-se ao menor valor na condutividade elétrica (CE) (Tabela 2). Em todos os 

tratamentos onde o pó de coco estava presente, apresentaram maiores médias em todas as 

características avaliadas, provavelmente devido à alta capacidade de retenção de água 

desse substrato, na qual proporciona uma condição ideal para o desenvolvimento de mudas 

de alface, nas condições do experimento. O mesmo foi encontrado por Pragana, (1998). 
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Tabela 1 – Médias de germinação (GER), fitomassa fresca da parte aérea (MFA), fitomassa 

seca da parte aérea (MAS), fitomassa fresca da raiz (MFR), fitomassa seca da raiz (MSR), 

altura de plantas (AP), número de folhas (NF), índice de área foliar (IAF) de mudas de alface, 

da cultivar Grand rapids, UFS, São Cristóvão – SE, 2007. 

Substratos GER MFA MSA MFR MSR AP NF IAF 

 % mg mg mg mg cm  cm2 

S1 74,89* 170,3b 18,5b 29,0ab 19,1a 3,35b 4,96* 10,66a 

S2 52,69* 43,0c 11,0c 13,0b 6,5bc 2,39c 4,26* 4,65b 

S3 50,71* 57,0c 12,0c 9,0b 4,8c 2,84bc 4,36* 6,51b 

S4 61,20* 278,6a 21,0a 41,6a 13,2ab 4,60a 5,3* 12,95a 

CV (%) 18,97 27,11 5,11 31,71 27,16 7,27 13,72 16,06 
* 
= não significativo, Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si a 5% da probabilidade 

pelo teste de Tukey. 
 

Tabela 2 – Caracterização química e física dos substratos utilizados, na produção de mudas 

de alface, da cultivar Grand rapids, UFS, São Cristóvão – SE, 2007. 

Substratos C N U pH C.E D 

             % H2O ms/cm g/cm 

S1 20,95 0,93 59,34 5,4 0,71 0,26 

S2 22,32 1,21 46,08 5,9 2,77 0,37 

S3 23,62 1,12 57,88 5,8 3,87 0,23 

S4 21,44 1,53 60,01 6,5 5,63 0,56 

C= carbono; N= Nitrogênio; U= Umidade dos substratos; C. E. = Condutividade elétrica;  
D= Densidade dos substratos. 
 

 


