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Carta do editor

Prezados,

Horticultura Brasileira, volume 29, número 3, está pronta! Em nossa capa, mais um produto de alto, neste caso, altíssimo 
valor agregado: as flores comestíveis que, como bem diz o texto da capa, dão um toque de chéf até à mais despretensiosa salada. 

Um esclarecimento: a Assembleia Geral da Associação Brasileira de Horticultura – ABH, reunida por ocasião do último 
Congresso Brasileiro de Olericultura (nossos cumprimentos à sua Comissão Organizadora) decidiu que a taxa de tramitação de 
trabalhos na Horticultura Brasileira deve valer a metade da anuidade da ABH, ou seja, em 2011, R$ 60,00. Da mesma forma, 
a taxa de tramitação ampliada, utilizada por aqueles que não são filiados à ABH ou que não estão em dia com sua anuidade, 
passou a valer o equivalente à soma da taxa de filiação, anuidade e taxa de tramitação, o que, em valores correntes equivale 
a R$ 300,00. 

Gostaria ainda de saudar a nova diretoria da ABH, empossada também em Viçosa, e, ao mesmo tempo em que agradeço 
a confiança depositada na Comissão Editorial da Horticultura Brasileira, que foi mantida à frente da revista, reitero nossa 
disposição de continuar servindo com dedicação e afinco à nossa Associação. Podem continuar contando conosco!

Por fim, não poderíamos nos despedir sem um agradecimento muito especial à diretoria que deixa a ABH que, em todos 
os seis anos de sua gestão, nunca deixou de prestigiar e trabalhar em prol da Horticultura Brasileira. A revista é devedora do 
empenho de vocês!

Até o próximo número,

Paulo Melo, editor chefe
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Editor's letter

Dearest, 

Horticultura Brasileira, volume 29, number 3, is ready! In our cover, another product of high, in this case, very high 
added-value: edible flowers, which, as very well presented on the cover article, add a chéf touch even to the most unpretentious 
salad.

A clarification is needed: the General Assembly of the Brazilian Association of Horticulture - ABH, in session at the last 
Brazilian Conference of Vegetable Sciences (our compliments to its Organizing Committee), decided that the article processing 
fee in Horticultura Brasileira must equals half of the ABH annual fee, i.e., in 2011, US$ 50.00 or E$ 40.00. Similarly, the 
broad processing fee, used by those who are not affiliated to ABH or who are not current on their annuity, now values the 
equivalent of adding membership, annual and processing fees, which at current prices amounts to U$ 185.00 or E$ 150.00.

I would like also to welcome the ABH new board, which started its term also in Viçosa. While we appreciate their 
confidence in the Editorial Board of Horticultura Brasileira, which was kept ahead of the journal, I reiterate our willingness 
to continue serving our Association with dedication and tenacity. You can keep on counting on us!

Finally, we could not go without giving a very special and huge thanks to the previous ABH board. Throughout their 
six-year tenure, they have never stopped honoring and working for Horticultura Brasileira. The journal is very much indebted 
to your commitment!

See you in the next issue,

Paulo Melo, editor in chief
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Pesquisa / Research

Plasticulture has been used for 
olericulture since the 1970s. 

Protected cultivation enabled the 
environment to be adjusted to plants 
and consequently the production 
period could be extended to seasons 
of the year, even in regions before 
unsuitable for agriculture (Andriolo, 
1999). However, when cultivating in a 
protected environment, directly in the 
soil and without substrates, Moraes & 
Furlani (1999) reported that various 
problems occur of contamination by 

bacteria, phytopathogenic fungi and 
nematodes and salinity.

The choice of substrate is important 
because it allows increase in tomato 
growth and yield. Therefore its physical 
and chemical properties should be 
considered, such as particle distribution 
by size, density, good water retention 
and nutrients, oxygen availability, 
high-capacity for cation exchange 
and low C/N ratio (Martinez, 2002). 
Several types of organic substrates are 
used in cultivation without soil, such 

as coconut fiber, turf, wood residues, 
pine bark and partially carbonized, or 
not, rice husks or inorganic materials 
such as sand, volcanic rocks, perlite, 
fiberglass and phenolic foam, used alone 
or in combinations (Carrijo et al., 2004; 
Fontes et al., 2004).

Inert material substrates should be 
selected that are long lasting, cheap, 
easy to use and have low electric 
conductivity. In this sense coconut 
fiber has been used with excellent 
results in tomato production but the 

ABSTRACT
The aim of this work was to evaluate the yield and quality of 

tomato fruits, hybrid “Vênus”, produced on substrates and with 
application of nutrient solution and humic acids (AH). Four doses 
of AH were evaluated (0, 20, 40 and 80 L ha-1) and 4 substrates: S1 
(coconut fiber (CF)), S2 (FC + carbonized coffee husk (CC) in the 
ratio 1:3), S3 (CF + CC in the ratio 2:3) and S4 (CC), were evaluated 
following the randomized blocks design in factorial 4x4 scheme 
with four replications. The 35-day old seedlings were transplanted 
into plastic bags of 7 L. The humic acids were applied four times 
in eight-day intervals, and the first application was carried out eight 
days after transplanting. There was no significant effect of AH on the 
yield and quality of fruit, except in relation to soluble solids (SS)/
titratable acidity (AT). Doses of up to 36 L ha-1, increase the AT, 
above that amount favored increase of SS. The carbonized coffee 
husk in treatments S2, S3 and S4, did not alter the production of 
small fruits, medium, non-commercial, moisture, pH, SS, AT and SS/
AT, however, significantly reduced the total production, commercial 
and large size fruit. The production of fruits in S1 was significantly 
higher compared to the other treatments, with an average of 142.6 t 
ha-1, showing average increase in yield of 24.4%, 29.3% and 36.1% 
compared to plant of treatments S2, S3 and S4, respectively.

Keywords: Lycopersicon esculentum, production, fruit quality, 
soluble solids.

RESUMO
Produtividade e qualidade de tomate produzido em substratos 

e com aplicação de ácidos húmicos

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a 
produtividade e qualidade de frutos de tomateiro, híbrido Vênus, 
produzidos em substratos, com aplicação de solução nutritiva e de 
ácidos húmicos (AH). Foram avaliadas 4 doses de AH (0, 20, 40 e 80 
L ha-1) e 4 substratos: S1 (fibra de coco (FC)), S2 (FC + casca de café 
carbonizada (CC) na proporção 1:3), S3 (FC + CC na proporção 2:3) 
e S4 (CC). O delineamento experimental foi em blocos casualizados 
distribuídos em esquema fatorial 4x4. As mudas foram transplantadas 
com 35 dias para sacolas plásticas com capacidade de 7 L. Os AH 
foram aplicados quatro vezes em um intervalo de oito dias, sendo a 
primeira aplicação oito dias após o transplantio. Não houve efeito 
significativo dos AH sobre a produtividade e a qualidade de frutos, 
exceto na relação sólidos solúveis (SS)/acidez titulável (AT). Doses de 
até 36 L ha-1 aumentaram AT, porém, acima desse valor, favoreceram 
o incremento de SS. A casca de café carbonizada, nos tratamentos 
S2, S3 e S4, não alterou a produção de frutos pequenos, médios, 
não-comerciais, umidade, pH, SS, AT e SS/AT, porém, diminuiu 
significativamente a produção total, comercial e de frutos grandes. 
A produção de frutos comerciais em S1 foi significativamente 
superior à das plantas dos demais tratamentos, com média de 142,6 
t ha-1, apresentando aumento médio de produtividade de 24,4%, 
29,3% e 36,1%, em relação às plantas dos tratamentos S2, S3 e S4, 
respectivamente.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, produção, qualidade de 
fruto, sólidos solúveis.

LIMA AA; ALVARENGA MAR; RODRIGUES L; CHITARRA AB. 2011. Yield and quality of tomato produced on substrates and with application of humic 
acids. Horticultura Brasileira 29: 269-274.

Yield and quality of tomato produced on substrates and with application 
of humic acids
Antonio A de Lima1; Marco Antonio R Alvarenga2; Leandro Rodrigues2; Admilson B Chitarra3

1IFE, C. Postal 51, Colorado do Oeste-RO; anilimaufla@hotmail.com; 2UFLA-Depto. Agricultura, C. Postal 3037, 37200-000 Lavras-
MG; 3UFLA-Depto. Ciências dos Alimentos

(Recebido para publicação em 23 de fevereiro de 2010; aceito em 7 de julho de 2011)
(Received on February 23, 2010; accepted on July 7, 2011)
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statistical difference has not been 
ascertained regarding sawdust and 
carbonized rice husks (Carrijo et al., 
2004). Transporting coconut fiber, 
however, increases production costs, 
so that substrates should be developed 
from cheap materials that are available 
in every region of Brazil.

The effect of humic substances 
(HS) on plants depends on the material 
of origin, fulvic and humic acid 
concentration, the dose used, the plant 
species and variety. The main effects 
of HS on the plant metabolism include 
induction of plasmatic membrane 
H+-ATPases, root development and 
increased ion transportation (Façanha 
et al., 2002); stimulus to plant growth 
from the release of bioactive molecules 
with action similar to that of auxin 
(Canellas et al., 2002) and the effect of 
enzymes on various metabolic pathways 
(Vaughan & Malcolm, 1985), on sugars 
and organic acids that improve tomato 
quality.

The objective of the present study 
was to assess the effects of humic acid 
and organic substrates on Italian-type 
tomato yield and quality when cultivated 
in a protected environment.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was carried out in 
the Horticulture Sector, Department of 
Agriculture at the Federal University of 
Lavras, in Lavras, Minas Gerais State, 
Brazil, from August 2007 to January 
2008. Venus hybrid seeds, of the Saladete 
or Italian group, with determined growth 
habit and oblong fruits, were sown on 
extruded polystyrene 28-well trays. 
They were irrigated daily by misting 
from 8 a.m. to 7 p.m. with a functioning 
time of three minutes every two hours, 
15 mca functioning pressure and an 
average 6.19 L hour-1 flow.

The seedlings were transplanted 35 
days after sowing to 7 L plastic bags and 
distributed in 1.0 x 0.8 x 0.4 m spacing 
(between double rows, single rows and 
plants in the same row, respectively) 
with a 2.78 plant/m2 population density. 
The experiment was carried out in a 
chapel model protected environment, 
30 m long, 10 m wide and 1.8 m tall, 

covered with low density 150 micras 
polyethylene.

A randomized block design was used 
in a 4x4 factorial scheme consisting of 
four humic acid doses (0; 20; 40 and 
80 L ha-1) and four substrates: S1 = 
coconut fiber (CF); S2 (CF + carbonized 
coffee husks (CC) at a 1:3 ratio, based 
on volume); S3 (CF + CC, at a 2:3 
ratio, based on volume); and S4 (CC) 
(Table 1). Codahumus 20 was used as 
HA source, applied every eight days in 
four installments, that is, one quarter 
of the doses established (0, 20, 40 and 
80 L ha-1), starting on the eighth day 
after transplant (Table 1). The plots 
consisted of nine plants and the samples 
were removed from five central plants 
in each plot.

The nutrients were supplied by 
daily fertirrigation, according to the 
development stage of the crop and the 
doses were based on recommendations 
by Castellane & Araújo (1995). In the 
initial growth phase: 12.5 N; 1.5 P; 7.0 
K; 4.0 Ca; 2.0 Mg; 2.0 S (mmol L-1); 
and further, 20 Fe; 15 Mn; 5 Zn; 30 B; 
0.8 Cu; 0.5 Mo (µmol L-1). In the growth 
and fructification phase: 14.0 N; 2.0 P; 
11.2 K; 5.2 Ca; 1.6 Mg; 5.7 S (mmol 
L-1); and 25 Fe; 15 Mn; 5 Zn; 30 B; 0.8 
Cu; 0.5 Mo (µmol L-1).

To tutor the tomato plant, a secondary 
stem was selected from a vigorous 
branch just below the first florescence 
cluster and the other branches were 
removed, 15 days after transplant. 
From then onwards there was no further 
pruning so that the plants developed 
with four to six stems. Spray irrigation 
was applied using multiple exit sprays 
and a mean 1.0 L h-1 flow. Irrigation 
time was determined by measuring the 
interval between the start of applying 
the water and the beginning of drainage 
from the plastic bags and the frequency 
was adjusted daily, according to the 
crop development stage and the climatic 
conditions.

Ripe tomatoes or tomatoes at the 
maximum physiological development 
stage were harvested every five days 
in a total of 11 harvests. The tomatoes 
were weighed and classified according 
to the equatorial diameter (caliber) as 
small (40<50 mm), medium (50<60 
mm) and large (>60 mm) and those that 

presented blossom end rot were also 
separated. With the results obtained, 
the production was determined of 
small, medium, large, noncommercial 
tomatoes (tomatoes with blossom end 
rot and insect attack were included in 
this class), total (consisting of the sum 
of the commercial and noncommercial 
tomatoes) and commercial tomatoes. 
The commercial tomatoes production 
was obtained from the sum of the large, 
medium and small classes (caliber).

At the second harvest, five fruits 
were selected per plot with orangey-
red coloring to determine the fresh 
fruit matter (FFM), dry fruit matter 
(DFM), moisture, pH, soluble solids 
and titratable acidity (AT). The FFM 
was determined in tomatoes with 
caliber ≥50 mm. The fresh tomatoes 
were weighed, cut and dried in a forced 
air circulation chamber at 70°C for 72 
hours and then weighed to determine 
the DFM and moisture. The SS, pH and 
AT contents were determined according 
to the norms described by the Adolfo 
Lutz Institute (1985). The SS/AT ratio 
was also determined that expresses the 
tomato flavor.

The data were submitted to analysis 
of variance and the substrate means 
were compared by the Tukey test at 5% 
probability and the humic acid dose by 
regression using the Sisvar software 
(Ferreira, 2000).

RESULTS AND DISCUSSION

There was no significant effect of 
the humic acid (HA) applied to the 
substrates, except in the SS/AT ratio 
(Figure 1). This probably occurred due 
to lixiviation of the humic substances 
(SH) produced by the high irrigation 
frequencies (10 to 14 times per day) 
and the capacity of the substrates to 
gradually make HS available from 3.0 
to 6.2 g kg-1 (Table 1). However, the 
substrates presented significant effect 
on large, total and commercial fruit 
production (Table 2) and on the mean 
fresh fruit and dry fruit matter contents 
(Table 3).

The plants cultivated in the substrates 
containing coconut fiber (S1) presented 
the following tomato distribution by size 
class, among small, medium, large and 

Yield and quality of tomato produced on substrates and with application of humic acids



271Hortic. bras., v. 29, n. 3, jul.- set. 2011

in the different substrates was not 
significantly different for small (15.5 
t ha-1) and medium (53.3 t ha-1) fruits 
(Table 2). However, S1 presented a large 
tomato production mean of greater than 
the other substrates, with increases of 
43.5%, 55.6% and 72.6% for S2, S3 
and S4, respectively. It was observed 
that as the carbonized coffee husks (CC) 
content increased in the substrates, there 
was a significant reduction in large, total 
and commercial tomato production due 
to variation in electric conductivity (3.8 
to 5.6 mS cm-1) and the pH (5.8 to 7.8) 
resulting in fewer nutrients available to 
the plant (Table 1). 

According to Alvarenga et al. 
(2004), 2.5 mS cm-1 is the maximum 
salinity limit expressed by the electric 
conductivity of the soil for the tomato 
and there is a 10% yield decrease for 
every 1.0 mS cm-1 increase above the 
tolerance limit. Carrijo et al. (2004) 
observed greater mean fruit matter in 
the crops with green coconut fiber and 
carbonized rice husks that may have 
been related to the greater capacity 
of these substrates to make water and 
nutrients available.

The mean noncommercial tomato 
(NCF) production was not affected by 
the different treatments (Table 2). The 
NCF production of 4.3 t ha-1, due mainly 
to calcium deficiency, was within the 
average values, from 3.8 to 5.8 t ha-1 
observed by Sampaio et al. (1999). 
Blossom end rot probably occurs due to 
factors such as irrigation management, 
high relative air humidity in the harvest 
season and decrease in the transpiratory 
flow of water and nutrients to the canopy 
that affected the Ca+2 redistribution for 
the fruits. In nutritive solution, Paiva 
et al. (1998) verified greater calcium 
accumulation in tomatoes under low 
relative humidity conditions (40%) 
because it increased the transpiratory 
flow of water and nutrients to the canopy 
and consequently for the fruits.

Substrate S1 was significantly 
different compared to the other 
treatments in total tomato production 
(TP), 146.8 t ha-1 (Table 2) while 
treatments S2 and S3 presented mean TP 
values significantly higher than S4. The 
mean commercial tomato production 
(CP) in S1 (142.6 t ha-1) was greater than 

18.1%, medium tomatoes to 56.6% and 
there was a 21.1% decrease in large 
tomato size.

The average tomato production 

noncommercial tomatoes: 9.4%, 37.9%, 
49.9% and 2.9%, respectively. However, 
in the substrate with carbonized coffee 
husks (S4) small tomatoes increased to 

Table 1. Physico-chemical properties of substrates (características físico-químicas dos 
substratos). Lavras. UFLA. 2008.

Characteristics S1 S2 S3 S4 AH*
pH in H2O 5.8 7.2 7.3 7.8 -
N-total (g kg-1) 9.2 8.7 9.7 8.2 4.0
P (g kg-1) 2.0 2.4 2.5 2.5 33.4
K (g kg-1) 8.2 17.7 22.0 30.5 37.1
Ca (g kg-1) 4.2 10.2 8.2 9.1 1.7
Mg (g kg-1) 1.5 2.8 2.5 2.3 0.3
S (g kg-1) 2.3 2.5 2.7 2.4 7.5
B (mg kg-1) 29.5 19.6 21.4 21.2 -
Cu (mg kg-1) 85.2 57.7 61.8 45.0 -
Mn (mg kg-1) 77.8 182.0 157.1 164.2 7.1
Zn (mg kg-1) 84.2 52.9 55.0 29.7 16.2
Fe (mg kg-1) 716.3 1256.1 1265.1 1188.9 102.1
Umidity (%) 78.8 77.3 76.4 71.9 -
Density (g dm-3) 89.0 100.0 240.0 210.0 1230.0
CE (mS cm-1) 3.8 3.8 4.8 5.6 -
C total (dag kg-1) 40.6 40.6 36.9 41.0 9.9
C/N 44.1 46.7 38.0 50.0 24.9
Humic acid (g kg-1) 2.0 2.5 1.4 2.5 100.0
Fulvic acid (g kg-1) 3.2 2.4 1.6 3.7 102.0

S1: coconut fiber (FC); S2: FC + carbonized coffee husk (CC) in the ratio 1:3; S3: FC + CC 
in the ratio 2:3; S4: CC); C.E.: electrical conductivity; *Coda 20: Codahumus 20. humic 
acid (S1: fibra de coco (FC); S2: FC + casca de café carbonizada (CC) na proporção 1:3; 
S3: FC + CC na proporção 2:3; S4: CC; C.E.: condutividade elétrica; *Coda 20: Codahumus 
20. ácido húmico).

Table 2. Average yield of Italian tomato fruits, hybrid Venus, small (FP), medium (FM), large 
(FG), non-commercial (FNC), total (PT), commercial (PC) (produção média de frutos de 
tomate italiano, híbrido Vênus, pequenos (FP), médios (FM), grandes (FG), não-comerciais 
(FNC), total (PT), comercial (PC)). Lavras, UFLA, 2008.

Treatments
FP FM FG FNC PT PC

(t ha-1)
S1 13.7 a 55.6 a 73.2 a 4.2 a 146.8 a 142.6 a
S2 15.0 a 51.4 a 41.4 b 4.3 a 111.8 b 107.5 b
S3 16.0 a 52.3 a 32.5 b 4.0 a 105.7 b 101.6 bc
S4 17.2 a 53.9 a 20.1 c 4.8 a  95.1 c   90.4 c
Average 15.5 53.3 41.8 4.3 114.8 110.5
CV (%) 25.3 16.6 24.3 35.2 9.4 10.7

Means followed by the same letter in the column do not differs according to Tukey’s test at 
the 5% level of probability (na coluna, médias seguidas pela mesma letra não diferem entre 
si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade). S1: coconut fiber (FC); S2: FC + 
carbonized coffee husk (CC) in the ratio 1:3; S3: FC + CC in the ratio 2:3; S4: CC (S1: 
fibra de coco (FC); S2: FC + casca de café carbonizada (CC) na proporção 1:3; S3: FC + 
CC na proporção 2:3; S4: CC).
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the plants in the other treatments but S2 
only surpassed significantly substrate 
S4 (Table 2). The plants in the S1 
treatment presented a greater increase 
in commercial tomatoes (CP) of 24.4%, 
29.3% and 36.1% compared to the plants 
in substrates S2, S3 and S4, respectively. 
It should be emphasized that the mean 
CP estimate in the different substrates, 
of 110.5 t ha-1, was greater than those 
obtained in NFT hydroponic culture with 
the UC-82 and Saladinha cultivars, with 
means of 85.5 to 101.3 t ha-1 (Genúncio 

et al., 2006) and using coconut fiber 
and fertirrigation in the TX and Larissa 
cultivars, means of 104 t ha-1 (Carrijo 
et al., 2004).

The fresh fruit matter (FFM) with 
diameter (≥50 mm) in substrate S1 was 
significantly superior only to S4, with 
respective means of 169.9 and 159.2 g 
(Table 3). Carrijo et al. (2004) reported 
that coconut fiber increased FFM in 
the TX and Larissa cultivars, mean 
128.2 g m-2, greater than the rock wool 
(107.4 g m-2) and rice husk (110.7 g m-2) 

substrates. It is important to emphasize 
that in hydroponic culture with substrate, 
the Carmen cultivar presented FFM very 
close to those reported in the present 
experiment, 143.1 to 160.7 g (Fernandes 
et al., 2002).

The mean fruit moisture was around 
94.1% and was not affected by the 
treatments (Table 3). Fernandes et 
al. (2002) reported similar values for 
the Carmen cultivar, conducted in 
NFT of about 94.3% moisture and 
Davies & Hobson (1981) reported 
that tomatoes have 92.5% to 95.0% 
water and 5.0% to 7.5% dry matter 
in their composition. The substrates 
used presented statistically significant 
differences for tomato dry matter 
(DFM) with a mean of 6.0% (Table 3). 
This result was very close to the DFM 
contents reported by Fernandes et al. 
(2002) in long life tomatoes, with means 
of 5.6% and 5.8%.

The soluble solids (SS) are the 
main components that give flavor to 
the tomato (sugars and acids) and 
influence the industrial yield (Giordano 
et al., 2000). The SS contents did not 
vary significantly in the treatments 
and presented a mean average of 
4.3oBrix (Table 3). Values from 4 to 
6oBrix for SS are considered normal 
in tomatoes (George et al., 2004). 
Souza et al. (2001) found significant 
differences for SS content among 
tomato genotypes ranging from 4.21o to 
5.30oBrix indicating the importance of 
the factor of genetic control.

The environment has an important 
influence on the tomato SS contents. 
Caliman et al. (2008) observed lower 
and significant SS values in a protected 
environment than in the field, 3.60o 
to 3.68oBrix and 5.20o to 5.95oBrix, 
respectively. The higher oBrix values 
for the genotypes produced in the field 
were related to the sugar synthesis and 
accumulation in the tomatoes due to 
the greater luminosity compared to 
cultivation in a protected environment. 
Under the conditions of the present 
experiment, a decrease was observed 
in luminosity intensity, associated to 
mistiness and rainfall during the harvest 
season. In this case, Cintra et al. (2000) 
reported mean the SS values below 
4.0oBrix, probably related to the rainy 

Table 3. Physico-chemical evaluation of Italian tomato fruits, hybrid Venus, average mass of 
fresh fruit (MFF), moisture, dry mass of fruits (MSF), soluble solids (SS), titratable acidity 
(AT) and pH (AT) (avaliação físico-química de frutos em tomate italiano, híbrido Vênus, 
massa média de frutos frescos (MFF), umidade, massa seca de frutos (MSF), sólidos solúveis 
(SS), acidez titulável (AT) e pH). Lavras, UFLA, 2008.

Treatments
MFF 
(g)

Umidity MSF SS 
(oBrix)

AT 
(% citric acid)

pH
(%)

S1 169.9 a 94.4 a 5.7 a 4.3 a 0.53 a 4.3 a
S2 165.2 ab 94.1 a 6.0 ab 4.3 a 0.56 a 4.3 a
S3 164.8 ab 93.7 a 6.2 ab 4.3 a 0.55 a 4.3 a
S4 159.2 b 94.0 a 6.0 b 4.1 a 0.55 a 4.3 a
Average 164.8 94.0 6.0 4.3 0.55 4.3
CV (%) 5.4 0.8 6.1 5.5 5.26 0.8

Means followed by the same letter in the column do not differ according to Tukey’s test at 
the 5% level of probability (na coluna, médias seguidas pela mesma letra não diferem entre 
si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade). S1: coconut fiber (FC); S2: FC + 
carbonized coffee husk (CC) in the ratio 1:3; S3: FC + CC in the ratio 2:3; S4: CC (S1: 
fibra de coco (FC); S2: FC + casca de café carbonizada (CC) na proporção 1:3; S3: FC + 
CC na proporção 2:3; S4: CC).

Figure 1. SS/AT relation in tomato fruits of the Italian group, hybrid Venus, according to 
doses of humic acids applied to organic substrates (relação SS/AT em frutos de tomateiro do 
grupo italiano, híbrido Vênus, em função de doses de ácidos húmicos, aplicados em substratos 
orgânicos). Lavras, UFLA, 2008.
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season.
Titratable acidity (AT) influences 

flavor because it measures the quantity 
of organic acids and indicates tomato 
adstringency. Citric and malic acids 
are the main organic acids found in 
tomatoes, representing 9% and 4% of the 
dry fruit matter. AT was not influenced 
by the substrate type and presented a 
mean of 0.55% (Table 3). The mean 
AT values were a little above the range 
considered normal for tomatoes, from 
0.3% to 0.4% (George et al., 2004). 
However, in hydroponic cropping, 
Fernandes et al. (2002) reported 0.5% 
to 0.6% AT in the pulp of Carmen hybrid 
tomatoes. However, using highly saline 
irrigation water (CE 9.5 dS m-1) the AT 
values (from 0.91% to 1.01%) were 
above the levels considered normal in 
tomatoes (Blanco & Folegatti, 2008). 
The factors that contributed to increased 
acidity were probably related to the ionic 
concentration of the nutritive solution 
and decrease in solar radiation, common 
in protected environments that affected 
the photoassimilate metabolism.

The treatments did not affect the 
tomato pH and the mean was 4.3 (Table 
3). The values found were below the 
maximum limit established of 4.5 and it 
was important to prevent microorganism 
proliferation in the pulp. The pH is 
a genetic characteristic. Feltrin et al. 
(2005) reported means ranging from 
3.96 to 4.17 in the Sweet Million, Rocio 
and Densus cultivars.

There was significant effect only 
among the organic acid factors and the 
SS/AT variable (p<0.05) (Figure 1). 
The regression presented a decreasing 
quadratic response to the 36 L ha-1 humic 
acid (HA) dose corresponding to the 
minimum point of the SS/AT ratio, or 
7.6. However, starting at this value, the 
SS/AT ratio increased to 8.1 at the 80 
L ha-1 HA dose. The data indicated that 
there was a small increase in AT up to 
the 36 L ha-1 dose but above this value 
the SS content increased, with little 
reduction in organic acids.

At higher doses, the humic acids 
increased the SS/AT ratio, probably 
favoring the process of organic acid 
conversion to sugars. Abdel-Mawgoud 
et al. (2007) reported greater SS 
contents in tomatoes with HA leaf 

application at the 75 g 100 L-1 dose, 
indicating a positive relation with the 
photoassimilate content produced by the 
plant. This occurred because the humic 
acid stimulated photosynthesis and there 
was a greater rate of assimilates in the 
leaves and exportation to the tomato, 
that increased the SS content.

H i g h  q u a l i t y  t o m a t o e s  a r e 
characterized by containing more than 
0.32% AT, 3% SS and an SS/AT ratio 
greater than 10 (Mencarelli & Saltveit 
Junior, 1988). The AT and SS contents 
reported in the present study were 
within the limits established by the 
referred authors, because they presented 
average values of 0.55% and 4.3%, 
respectively. However, the maximum 
values reported for the SS/AT ratio were 
below 10. Nevertheless, it was observed 
that in field cropping the tomatoes 
were more flavorful, with greater oBrix 
than the tomatoes produced in the 
protected environment, with means of 
12.1 and 16.8 SS/AT (Caliman et al., 
2008). This occurred because there was 
greater solar radiation in the field than 
in the protected environment. In the 
present experiment the harvest season 
coincided with the season of heavier 
rainfall, low luminosity and high relative 
humidity that would explain the lower 
photosynthesis activity and the dilution 
factor, that is, water accumulation in 
the tomatoes.

Coconut fiber presented significantly 
greater results than the other substrates 
for large, total and commercial 
tomato production. On the other hand, 
carbonized coffee husks altered the 
electric conductivity and pH of the 
substrate solution that significantly 
decreased the large, total and commercial 
tomato size although it did not affect the 
quality characteristics.
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Season and off-season production of 
sweet pepper are mainly located in 

the Mediterranean basin (i.e. southeast 
of Spain and Israel). These semi-arid and 
arid regions are characterized by severe 
drought episodes that force growers to 
use poor quality water to satisfy water 
requirements for agriculture. The use of 
such water increases the soil salinization 

that together with the high incidence of 
nematodes and weed pressure in the soil 
causes important damages in the crops 
(Puigdefabregas & Mendizabal, 1998; 
Gilreath et al., 2005). To overcome these 
problems the implementation of soilless 
culture is mandatory. On the other hand, 
pepper is considered a salt sensitive 
species with a salinity threshold in the 

nutrient solution (NS) of about 2.8 dS 
m-1 for soilless culture (Sonneveld & 
Vanderburg, 1991). Irrigation water with 
an electrical conductivity (EC) higher 
than this level increases the blossom-end 
rot incidence (BER) and decreases the 
fruit number per plant and fruit weight, 
leading to a decrease of marketable fruit 
yield (Rubio et al., 2009; Chartzoulakis 

RUBIO JS; PEREIRA WE; GARCIA-SANCHEZ F; MURILLO L; GARCIA AL; MARTINEZ V. 2011. Sweet pepper production in substrate in response 
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ABSTRACT 
The objective of the present study was to evaluate the marketable 

fruit yield of sweet pepper plants (Capsicum annuum cv. Orlando) 
in function of the management of nutrient solution with training 
system. Plants were grown on coconut coir dust under greenhouse 
conditions in the southeast of Spain. A randomized block design 
in split-split plot with four blocks was used to test the effect of the 
nutrient solution strength (full or half-strength Hoagland nutrient 
solution), training system (two and three stems per plant) and water 
salinity (saline and non-saline) on total and marketable yield, fruit 
quality, and fruit mineral concentration. Salt treatment decreased 
fruit yield by decreasing the fruit fresh weight but not the number of 
fruits per plant. Under saline and non-saline conditions, the higher 
yield of fruits was obtained in plants watered with half-strength 
Hoagland solution, and grown with three stems per plant. Blossom 
end rot incidence increased under saline conditions or using full-
strength Hoagland solution, but decreased with the combination of 
half-strength Hoagland solution and three-stem training system. Salt 
treatment also decreased fruit quality in all the treatments due to a 
decrease in PO2

-, SO4
2-, Fe2+;3+, Cu1+;2+ and Mn2+ concentrations, and 

fruit shape index. Likewise, plants exposed to salinity and watered 
with half-strength Hoagland solution and trained with three stems 
showed a reduction in juice glucose and fructose concentration. 
Based on these results, an increase of the marketable fruit yield 
could be obtained under non or moderate saline conditions with the 
implementation of suitable culture practices.

Keywords: Capsicum annuum, soilless, crop culture practices, 
marketable fruit yield.

RESUMO
Produção de pimentão cultivado em substrato em resposta 

à salinidade, manejo da solução nutritiva e sistema de condução

Este experimento teve como objetivo avaliar a produção comer-
cial de pimentão doce (Capsicum annuum cv. Orlando) em função 
do manejo da solução nutritiva, da salinidade e do sistema de con-
dução. As plantas de pimentão doce foram cultivadas em substrato 
de fibra de coco em casa de vegetação no sudeste da Espanha. Um 
experimento no delineamento de blocos casualizados em parcelas 
sub-subdivididas, com quatro repetições, foi utilizado para testar os 
efeitos da concentração da solução nutritiva (Hoagland completa ou 
meia-força iônica), sistemas de condução (dois ou três ramos por 
planta) e a salinidade da água (salina ou não salina) sobre o rendi-
mento total e comercial, a qualidade dos frutos e a concentração de 
nutrientes minerais nos frutos. A salinidade diminuiu o rendimento 
dos frutos devido à menor massa da matéria fresca dos frutos, mas 
não diminuiu o número de frutos por planta. Tanto na presença como 
na ausência da salinidade, o maior rendimento de frutos foi obtido 
pelas plantas irrigadas com solução nutritiva de Hoagland meia força 
e conduzidas com três hastes por planta. A incidência de podridão 
apical aumentou com o aumento da condutibilidade elétrica na 
solução nutritiva e diminuiu na solução de Hoagland meia força. A 
salinidade diminuiu a qualidade dos frutos em todos os tratamentos 
devido à diminuição nos teores de PO4

2-, SO4
2-, Fe2+;3+, Cu1+;2+ e Mn2+, 

além do índice de formato do fruto. Da mesma maneira, as plantas 
salinizadas e irrigadas com a solução de Hoagland meia força e 
conduzidas com três hastes apresentaram menor concentração de 
glicose e de frutose na polpa do fruto. Com base nestes resultados, 
o rendimento comercial poderia ser aumentado com água não salina 
ou com salinidade moderada mediante a implementação de práticas 
culturais adequadas.

Palavras-chave: Capsicum annuum, hidroponia, práticas culturais, 
rendimento comercial do fruto.
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& Klapaki, 2000). While attempts to 
improve the salt tolerance of crops 
through conventional breeding programs 
have very limited success (Rozema 
& Flowers, 2008), most growers still 
rely on crop management practices to 
ameliorate salinity problems. Some 
studies have indicated that the use of 
saline water requires the improvement 
of irrigation management in order to 
maintain salt levels in the root zone 
below the threshold values (Oster, 
1994; Rubio et al., 2010a). Although 
a decrease in the concentration of the 
NS could help to reduce salt levels in 
the root zone. Studies about zucchini 
squash (Cucurbita pepo) and salvia 
(Salvia splendens F.) have shown that 
decreasing the NS concentration reduces 
fruit yield and growth (Rouphael & 
Colla, 2009; Kang & van Lersel, 2004). 
Coincidentally, a decrease in nutrient 
uptake was observed by decreasing 
the concentration of nutrient in the 
irrigation solution. One interesting 
possibility is the increase of irrigation 
frequency when the concentration of the 
NS is reduced in order to synchronize 
nutrients and water uptakes by the plant 
with the supply of nutrients and water 
by the irrigation system (Klaring, 2001).

Blossom-end rot is a common 
physiopathy affecting sweet pepper 
fruits and provoking elevated loss of 
marketable fruits. It starts with a local 
Ca2+ deficiency in the period of rapid 
fruit expansion (Ho & White, 2005; 
Rubio et al., 2009). High nutrient 
conductivity increase BER incidence 
since they contribute to reduce water 
uptake by roots and then Ca2+ allocation 
to the fruit (Tadesse et al., 1999). 
Plants with high leaf area should then 
show a reduction in BER incidence. 
Training the plants with two or three 
stems helps to optimize greenhouse 
cropping conditions, solar radiation 
interception and marketable quality 
(Salas et al., 2006; Lee & Liao, 2007). 
This kind of culture severely affects 
the leaf area index, and probably it 
influences the plant ability to uptake 
water and nutrients from the root 
medium, specially when CO2 and light 
are not limiting factors.

The objective of the present study 
was evaluate marketable fruit yield of 

sweet pepper plants grown on coconut 
coir dust, by combining the management 
of nutrient solution with training system 
and salinity.

MATERIAL AND METHODS

Greenhouse experiments were 
conducted in 2002 at Santomera 
Experimental Station (Murcia, Spain) 
during winter, spring, and early summer. 
During the culture cycle (172 days), the 
temperature ranged between 16-32ºC 
and the relative humidity between 55-
90% (day/night). Sweet pepper seedlings 
(Capsicum annuum cv. Orlando) from a 
commercial nursery (Viveros “Mar 
Menor”, Torre Pacheco, Murcia, Spain) 
were transplanted to coconut coir dust 
bags (120 cm length x 22 cm width 
x 15 cm height; 40 L of capacity) on 
December 13. Three plants per bag 
were placed with 0.33 m between 
plants in the row and 1.2 m between 
rows. Transplanted plants bearing two 
true leaves were used in all cases. The 
averages of plant height and shoot 
weight were of 15 cm and 4.4±0.32 
g, respectively. A line of emitters was 
located by each row of plants (one 
emitter per plant). The emitters had a 
discharge flow of 2 L h-1. The Hoagland 
solution was performed using water 
from the Tajo-Segura aqueduct mixed 
with commercial fertilizers (Rubio et al., 
2010a). The resulting nutrient solution 
had the following composition (mM): 
16 NO3

-, 1.5 H2PO4
-, 0.5 HCO3

-, 7 K+, 
4 Ca2+ and 2 Mg2+. The composition 
of micronutrients was as follows (mg 
L-1): 1.8 Fe, 0.7 Mn, 0.07 Cu, 0.12 Zn, 
0.15 B and 0.05 Mo. In all treatments, 
the pH was kept within the range of 
5.5 to 6.0 by adding HNO3. The day 
before transplanting, coconut bags were 
saturated with full-strength Hoagland 
solution, and then left without irrigation 
for the following week.

The experiment consisted of eight 
treatments obtained by a 2 x 2 x 2 
combination: two NaCl concentrations 
(0 mM NaCl or 15 mM NaCl), two 
nutritive solution (NS) strength (full-
strength Hoagland solution, applied 
in four events per day, or half-strength 
Hoagland solution applied in eight 
events per day) and two training 

systems (plant grown with two or three 
stems). Treatments were allocated in a 
randomized block design in split-split 
plot (Little & Hills, 1976), with four 
blocks. The NaCl concentrations were 
the main plots, the strength of NS were 
the subplots, and finally the training 
systems were the sub-subplots. The 
experimental unit was constituted by 
six plants.

The final electrical conductivity (EC) 
in full-strength Hoagland solutions were 
2.3 dSm-1 (when combined with 0 mM 
NaCl) and 3.8 dSm-1 (in combination 
with 15 mM NaCl). In the cases of half-
strength Hoagland solutions the final 
electrical conductivities were 1.7 dSm-1 
(without NaCl) and 3.2 dSm-1 (combined 
with 15 mM NaCl). After one week 
with no irrigation, full and half-strength 
Hoagland solutions were applied. 
NaCl was added 25 days after then, to 
establish the salinized treatments.

All treatments received daily the 
same amount of water. Then, plants 
watered with full-strength Hoagland 
solution received the double amount 
per event than those watered with half-
strenth Hoagland solution. Irrigation 
timing and doses were scheduled 
using a computer: plants receiving 
full-strength Hoagland solution were 
irrigated at 7.00, 11.00, 15.00 and 
19.00 h; plants receiving half-strength 
Hoagland solution were irrigated at 
7.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, and 18.00 h. The EC of the NS 
for each treatment was kept constant 
through the culture cycle. The amount 
of daily water increases periodically to 
ensure that EC of the drainage solution 
did not exceed 130% of EC from the NS.

Red fruits were selectively harvested 
weekly from 70 days after transplanting 
until the end of the experiment. In 
addition, at the end of the experiment, 
one representative marketable pepper 
fruit (18 fruits) was selected from 
different plants and used for determining 
fruit quality. Yield was determined by 
counting and weighing all fruits on 
each plant. Marketable fruit yield was 
determined according to the color, 
the health state, the shape, and the 
weight (Navarro et al., 2002). Fruits 
weighing less than 100 g, and those 
affected by blossom end rot were 
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counted separately. Fruit firmness was 
determined on three discs of the skin 
surface in the equatorial area of fruit 
pulp using a penetrometer fitted with an 
8-mm diameter probe (Bertuzzi FT 011). 
Fruit shape index (FSI) was defined by 
the equatorial to longitudinal length 
ratio. The selected fruits were then cut 
and the pulp thickness was measured 
using an electronic digital calliper.

Chemica l  f ru i t  qua l i ty  was 
determined in the edible portion of the 
same fruit sample used for the physical 
analyses (Rubio et al., 2009). This 
determination was done by liquefying 
and filtering the fruits. The pH, the 
content of total soluble solids (TSS), 
and titratable acidity (TA) were then 
measured. TSS was determined using an 
Atago N1 refractometer and expressed 
as ºBrix at 20ºC. Titratable acidity was 
assayed by potentiometric titrations 
with 0.1 N NaOH to pH 8.1 and results 
were expressed as a percentage of citric 
acid in the juice. Juice aliquots were 
stored at -80ºC until determination of 
soluble sugar. Fructose, glucose, and 
sucrose concentrations were determined 
by HPLC (Merck-Hitachi, Tokyo, 
Japan), using a Tracer carbohydrate 
5 µm 25x0.46 column (Teknokroma, 
Barcelona, Spain) coupled with a 
differential refractometer detector 
(Flores et al., 2004). The mobile phase 
was acetonitrile:water (3:1) with a flow 
rate of 0.9 mL min-1.

The mineral composition of fruit 
was determined in six replicates per 
treatment (three fully ripened fruits each 
replicate). Totally expanded leaf tissue 
was also sampled in 8 different plants per 
treatment at day 64 after transplanting. 
Fruits and leaves were dried at 70ºC 
until constant weight, digested with 
HNO3-HClO4 (2:1), and concentrations 
of K+, Na+, Ca, Mg2+, Fe2+;3+, Mn2+, 
Cu1+;2+, and Zn2+ were determined by 
atomic absorption spectrometry (Perkin-
Elmer 5500, Waltham, MA, USA). 
PO4

2-, Cl- and SO4
2- were extracted 

from dry tissue with distilled water and 
determined by ion chromatography, 
using conductivity detection (Dionex 
DX-100, Sunnyvale, CA, USA), an 
Ionpac AG12A guard column, and 
an Ionpac AS12A analytical column. 
The mobile phase was 2.7 mmol L-1 

Na2CO3/0.3 mmol L-1 NaHCO3.
Data were subjected to analysis of 

variance (three-way ANOVA; SPSS 
statistical package, Chicago, USA). 
When significant differences at p<0.05 
were obtained in the interaction, mean 
separations were done using Duncan’s 
multiple range test. No significant 
differences were observed in the 
training system for the case of fruit 
quality; therefore the data was presented 
regardless this main factor.

RESULTS AND DISCUSSION

The amount of NS applied per plant 
and per day ranged from 0.5 L/plant/day 
at the beginning of the culture cycle to 
3.8 L/plant/day at the end of the culture 
cycle (172 days after transplanting). 
It resulted in 348 L of NS applied per 
plant, for each treatment. This amount 
of NS was enough to maintain the EC of 
the drainage solution lower than 130% 
of the EC of the NS. Since nutrient 
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Figure 1. Shoot (stem + leaves) dry matter (g/plant) and leaf area index (cm2 leaf cm-2) at the 
end of the experimental period of pepper plants grown with two salt treatments (S; 0 and (15 
mol L-1 of NaCl) combined with two nutrient solutions (NS; full (H) and half-strength 
(½ H) Hoagland) and two training systems (TS; 2 or 3 stems per plant). Vertical bars indicate 
the standard error of the mean (n = 6) (massa da matéria seca da parte aérea (ramos + folhas) 
(g/planta) e índice da área foliar (cm2 cm-2 da folha) no fim do período experimental de plantas 
de pimentão crescidas com dois tratamentos de sal (S; 0 e 15 mol L-1 de NaCl) combinados 
com duas soluções nutritivas (NS; Hoagland e ½ Hoagland) e dois sistemas de condução 
(TS; 2 ou 3 hastes por planta). As barras verticais indicam o erro padrão da meia (n = 6).
** and ***= significant differences between means at 1% and 0,1% of probability, 
respectively, according to Duncan’s multiple range test; ns= non-significant (** e ***= 
diferenças significativas entre médias a 1% e 0,1% de probabilidade, respectivamente, pelo 
teste de Duncan; ns= não significativo).
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solution was made using water showing 
a uniform nutrient concentration, the EC 
that it provided to plants was constant 
throughout the experimental period. 
However, the drainage solution showed 

average ECs of 2.21±0.43, 2.99±0.57, 
4.16±0.78 and 4.83±1.02 dSm-1 for 
the treatments with 1.7 (half-strength 
Hoagland, non-salt), 2.3 (full-strength 
Hoagland, non-salt), 3.2 (half-strength 

Hoagland, 15 mM NaCl) and 3.8 (full-
strength Hoagland, 15 mM NaCl) dSm-1 
in the NS, respectively. These values 
show the expected differences caused by 
the presence of NaCl in the NS.

Table 1. Yield, number of fruits per plant and mean fruit weight for total and marketable yield, and blossom end rot of pepper plants submitted 
to salinity, nutrient solutions management (full and half-strength Hoagland) and two training systems (rendimento, número de frutos por 
planta e peso médio do fruto para a produção total e comercial, e podridão apical de pimentão submetido a salinidade, manejo da solução 
nutritiva (Hoagland e ½ Hoagland) e sistema de condução). Murcia, CSIC, 2002.

Nutrient solution
Training 
system

NaCl 
(mM)

Total yield
Blossom end rot 

(%)
Yield 

(kg/plant) Nº fruits/plant Mean fruit 
weight (g)

Full-strength Hoagland

2 0 1.91a 14a 136.0a 11.1a
2 15 1.20a 13a 92.3a 42.5a
3 0 2.50a 20a 125.0a 16.5a
3 15 1.70a 18a 94.4a 40.1a

Half-strength Hoagland

2 0 1.74a 13a 133.0a 11.5a
2 15 1.60a 14a 114.0a 25.8a
3 0 2.85a 17a 167.0a 6.7a
3 15 2.10a 19a 110.0a 15.9a

Analysis of variance
Salinity *** ns *** **
Nutrient solution * ns *** **
Training system *** *** ns ns
Salinity x training system ns ns ns ns
Salinity x nutrient solution * ns ns *
Training system x nutrient solution ns ns ns *
Salinity x nutrient solution x training system ns ns ns ns

Marketable yield
Yield (kg/plant) Nº fruits/plant Mean fruit weight (g)

Full-strength Hoagland

2 0 1.68a 7.12b 240a
2 15 0.65a 3.21d 216a
3 0 2.00a 10.10a 200a
3 15 0.90a 5.24c 180a

Half-strength Hoagland

2 0 1.46a 6.93bc 208a
2 15 1.10a 6.41bc 183a
3 0 2.25a 10.40a 225a
3 15 1.74a 8.82ab 193a

Analysis of variance
Salinity *** *** ***
Nutrient solution ** * *
Training system *** * ns
Salinity x training system ns ns ns
Salinity x nutrient solution ** * ns
Training system x nutrient solution * ns *
Salinity x nutrient solution x training system ns * ns
*, ** and ***= significant differences between means at 0.05, 0.01, and 0.001 levels of probability, respectively; ns= non-significant. Means 
with different letters are significantly different (p<0.05) according to Duncan’s multiple range test. Values are means of fruits harvested in 
24 plants (*, ** e ***= diferenças significativas entre médias a 5%, 1% e 0,1% de probabilidade, respectivamente; ns= não significativo. 
Medias com letras diferentes são significativamente diferentes (p<0,05) pelo teste de Duncan. Os valores são médias de frutos colhidos 
em 24 plantas).
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system. Considering the total above-
ground biomass (shoot and total fruits) 
each of the three factors studied has 
different effects; i) salinity did not affect 
shoot dry matter production (Figure 1) 
but affected total fruit yield (Table 1); 
ii) using half-strength Hoagland solution 
compared to full-strength Hoagland 
solution decreased shoot dry matter 
production and increased total fruit 
yield by increasing mean fruit weight; 
and iii) plants trained with three stems 
compared to plants trained with two 
stems increased both shoot dry matter 
and total fruit yield by increasing the 
number of fruits per plant.

Under non-saline conditions, plants 
grown with three stems and watered 
with half-strength Hoagland solution 
increased total and marketable fruit 
yield compared to the rest of treatments 
assayed (Table 1). In addition, this 
treatment showed the highest percentage 
of extra fruits (11%) (data not shown) 
and the lowest percentage of BER. 
The higher yield observed with these 
treatments could have been due to 
the following: i) Plants did not show 
nutrient deficiencies (Table 2) and 
growth was sustained as indicated 
by the higher shoot biomass and LAI 
(Figure 1), which may have enhanced 
photosynthesis and carbon gain (Nerson, 
2002) and ii) the EC of the irrigation 
solution in plants receiving half-strength 
Hoagland solution was 0.7 dSm-1 lower 
than in plants receiving full-strength 
Hoagland solution which may have 
improved the overall water status in 
the plant. Finally, it may have enhanced 
the Ca2+ translocation to the fruit tip 
in the period of rapid fruit expansion, 
when the susceptibility of developing 
BER is higher (Ho & White, 2005). In 
fact, plants from non-saline conditions 
exhibited an increase in the leaf and fruit 
Ca2+ concentration at higher irrigation 
frequency (Table 2 and 3, respectively).

Salinity was induced by adding 
15 mM NaCl to the NS. The latter 
is a representative amount of NaCl 
concentration found in the groundwater 
of the southeast of Spain. Under these 
conditions, total fruit yield decreased 
in all treatments to an extent regulated 
by the NS employed (Table 1). Plants 
watered with saline half-strength 

Table 2. Leaf mineral concentration (g/kg/dry weight) at 64 days after transplanting in pepper 
plants submitted to salinity and nutrient solutions management (concentração de minerais (g/
kg/ms) em folhas de pimentão, 64 dias após o transplante, submetido a salinidade e manejo 
da solução nutritiva). Murcia, CSIC, 2002.

Nutrient solution NaCl Cl- Na+ Ca2+

Full-strength Hoagland
0 2.45±0.20 a 0.079±0.003 a 30.3±1.42 c
15 5.87±0.34 a 0.130±0.007 a 28.5±0.55 c

Half-strength Hoagland
0 2.25±0.22 a 0.080±0.004 a 33.4±1.26 b
15 6.67±0.34 a 0.142±0.006 a 35.6±1.42 a

Analysis of variance (F values)
Salinity *** *** ns
Nutrient solution ns ns ***
Salinity x nutrient solution ns ns **
*, ** and ***= significant differences between means at 0.05, 0.01, and 0.001 levels of 
probability, respectively; ns= non-significant. Means with different letters are significantly 
different (p<0.05) according to Duncan’s multiple range test. Values are means of eight 
samples (*, ** e ***= diferenças significativas entre médias a 5%, 1% e 0,1% de probabilidade, 
respectivamente; ns= não significativo. Medias com letras diferentes são significativamente 
diferentes (p<0,05) pelo teste de Duncan. Os valores são médias de oito amostras).

Table 3. Fruit mineral concentration of pepper plants submitted to salinity and nutrient 
solutions management (concentração de minerais no fruto de pimentão submetido a salinidade 
e manejo da solução nutritiva). Murcia, CSIC, 2002.

Nutrient solution NaCl
Cl- PO4

2- SO4
2- Na+ Ca2+ K+

(g/kg/dry weight)

Full-strength Hoagland 0 0.24b 0.92a 0.15a 0.07c 0.30b 21.0a
15 0.30a 0.84a 0.16a 0.16b 0.52a 22.8a

Half-strength Hoagland 0 0.13c 0.81a 0.13a 0.06c 0.45a 21.2a
15 0.23b 0.79a 0.13a 0.21a 0.46a 21.3a

Analysis of variance (F values)
Salinity *** * ns *** *** ns
Nutrient solution *** *** ** * ns ns
Salinity x nutrient solution * ns ns ** *** ns

Nutrient solution NaCl
Fe2+;3+ Cu1+;2+ Mn2+ Zn2+

(mg/kg/dry weight)

Full-strength Hoagland 0 23.4a 8.90a 23.1a 17.0a
15 16.9a 7.63a 17.0a 19.0a

Half-strength Hoagland 0 23.4a 8.90a 28.6a 16.3a
15 21.6a 7.63a 20.3a 18.3a

Analysis of variance (F values)
Salinity *** ** *** ***
Nutrient solution * ns ** ns
Salinity x nutrient solution * ns ns ns
*, ** and ***= significant differences between means at 0.05, 0.01, and 0.001 levels of 
probability, respectively; ns= non-significant. Means with different letters are significantly 
different (p<0.05) according to Duncan’s multiple range test. Values are means of 18 fruits 
(*, ** e ***= diferenças significativas entre médias a 5%, 1% e 0,1% de probabilidade, 
respectivamente; ns= não significativo. Medias com letras diferentes são significativamente 
diferentes (p<0,05) pelo teste de Duncan. Os valores são médias de 18 frutos).

are significantly important to obtain 
high fruit yield in pepper plants grown 
in protected and soilless cultivation 

Regardless the saline condition our 
experiment suggests that the effects of 
NS and training system combination 
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the fruit tip during the phase of rapid 
fruit expansion (Rubio et al., 2009), 
an increase in irrigation frequency and 
leaf area index (three-stem training 
system) could improve both water and 
Ca2+ translocation to the young fruit, 
diminishing the BER appearance and 
increasing marketable fruit yield. This 
is supported by the observed increase in 
the leaf Ca2+ concentration even under 
saline conditions (Table 2).

Salt stress effect on mineral content 
in horticultural crops has been studied 
due to the impact on human nutrition 
(Lopez-Berenguer et al., 2009). The data 
showed that sweet pepper fruit mineral 
concentration is affected by the presence 
of NaCl in the root medium and the 
nutrient solution concentration (Table 3). 
The moderate salinity applied increased 
Cl-, Na+ and Zn2+ concentrations in juice 
with respect to those fruits watered 
without NaCl. The highest fruit Cl- and 
Na+ concentrations were measured in 
fruits from plants watered with full-
strength Hoagland and half-strength 
Hoagland solution, respectively. Salinity 
treatment declines the fruit PO4

2-, Fe2+;3+, 
Cu1+;2+ and Mn2+ concentrations in both 
full and half-strength NS. In this case, 
the Fe2+;3+ concentration showed the 
highest reduction when full-strength 
Hoagland solution was used. Declines 
in fruit PO4

2-, SO4
2- concentrations and 

increases in Fe2+;3+ and Mn2+ levels 
were observed in plants watered with 
half-strength Hoagland solution when 

Table 4. Values of pH, acidity, total soluble solids, firmness, fruit shape index, and fructose and glucose concentrations in fruit juice of 
pepper plants submitted to salinity and nutrient solutions management (valores de pH, acidez titulável, sólidos solúveis totais, firmeza, 
índice de formato do fruto e concentrações de frutose e glicose no suco do fruto de pimentão submetido a salinidade e manejo da solução 
nutritiva). Murcia, CSIC, 2002.

Nutrient solution
NaCl 
(mM)

pH
Citric acid 
(g/100 mL)

Total soluble 
solids (0Brix)

Firmness 
(N/cm2)

Fruit shape 
index

Fructose Glucose
(g/L)

Full-strength Hoagland
0 5.17a 3.52a 10.07a 3.91a 7.54a 34.78a 29.92a
15 5.14a 3.78a 9.88a 3.94a 6.60a 35.14a 31.27a

Half-strength Hoagland
0 5.09a 3.48a 9.23a 4.06a 7.70a 35.52a 30.05a
15 5.13a 3.47a 9.73a 3.48a 6.82a 30.20b 25.90b

Analysis of variance (F values)
Salinity ns ns ns ns *** ns ns
Nutrient solution ns ns ns ns ns ns ns
Salinity x Nutrient solution ns ns ns ns ns * *
* and ***= significant differences between means at 0.05 and 0.001 levels of probability, respectively; ns= non-significant. Means with 
different letters are significantly different (p<0.05) according to Duncan’s multiple range test. Values are means of six replicates (each 
replicate contained 3 fruits) (*, ** e ***= diferenças significativas entre médias a 5%, 1% e 0,1% de probabilidade, respectivamente; ns= não 
significativo. Medias com letras diferentes são significativamente diferentes (p<0,05) pelo teste de Duncan. Os valores são médias de 6 frutos).

be a good technique for growing pepper 
plants under saline conditions.

In pepper plants, marketable yield 
is usually about 60-80% from the 
total yield. This reduction is mainly 
due to BER incidence (Silber et al., 
2005). Under non-saline conditions, 
marketable fruit yield was about 85% 
from the total fruit yield, whereas under 
saline conditions it was about 55% 
and 76% when plants were watered 
with full-strength and half-strength 
Hoagland solutions, respectively (Table 
1). BER incidence was the main cause 
of marketable fruit yield reduction. 
The increase of salinity in the root 
medium enhanced the incidence of 
BER in fruits of tomato and pepper 
(Adams & Ho, 1992; Rubio et al., 
2009). Under non-saline conditions, the 
predominant cause of BER is that the 
calcium translocation to the fruit tip is 
inadequate for the rapid fruit expansion 
(Ho & White, 2005). However, under 
saline conditions, physiological and 
biochemical mechanisms leading 
to BER incidence are not yet clear. 
Aktas et al. (2005) and Turhan et al. 
(2006) pointed out that generation of 
oxygen free radicals in the apoplast may 
contribute to the appearance of BER 
symptoms. We suggest that the Ca2+ 

status during the period of rapid fruit 
expansion is the main cause of BER 
incidence in saline conditions. Although 
salinity in the root medium depresses 
the translocation of water and Ca2+ to 

Hoagland solution (EC 3.2 dS m-1) 
had a lower fruit yield reduction than 
plants watered with saline full-strength 
Hoagland solution (EC 3.8 dS m-1). 
Total yield reduction was due to a 
decrease in the mean fruit weight but 
not in the number of fruits per plant. In 
pepper plants, increasing the EC in the 
NS decreases linearly the fruit yield 
(Navarro et al., 2002). Salinities up to 7 
dS m-1 cause a fruit yield declination due 
to a reduction in the mean fruit weight. 
When the salinity is higher than 7 dS 
m-1, the number of fruits per plant is 
also decreased (Chartzoulkis & Klapaki, 
2000). Results obtained in this work 
showed an increase in leaf Cl- and Na+ 
concentrations when measured in saline-
treated plants, regardless NS (Table 2). 
In pepper plants, aside from the toxic 
effect by increasing Cl- and Na+ leaf 
concentrations (Bethke & Drew, 1992), 
the osmotic effect induce decreases in 
yield and growth since saline-treated 
peppers are not osmotically able to keep 
an adequate leaf water status (Rubio et 
al., 2010b). Saline plants in half-strength 
Hoagland solution with two stems had 
a lower yield reduction (8% relative to 
non-saline treatment) than those with 
three stems (26%) (Table 1). However, 
from an agronomic point of view and 
according to the absolute term (1.6 and 
2.1 kg plant-1 for salinized plants with 
two and three stems, respectively), 
pepper plants grown in half-strength 
Hoagland solution and three stems may 

JS Rubio et al.
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compared to those treated with full-
strength Hoagland solution, regardless 
salt treatment.

Irrigation of pepper plants with 15 
mM NaCl decreased fruit shape index 
while half-strength Hoagland solution 
has not detrimental effect on fruit quality 
(Table 4). However, juice fructose 
and glucose concentrations decreased 
in the saline half-strength Hoagland 
solution. Similar results were reported 
by Navarro et al., (2002) in pepper 
plants under saline conditions. These 
authors indicated that the reduction of 
sugar concentration in pepper under 
saline conditions could be due to the 
increase in fruit respiration. In addition, 
a high respiration rate in pepper fruit 
was observed when the ionic strength 
of the NS was increased (Tadesse et 
al., 1999).

In conclusion, the fruit yield of 
Orlando pepper plants was reduced by 
the salt treatment due to a reduction 
in fruit size rather than a decrease in 
the number of fruits. However, saline-
treated pepper plants irrigated with the 
half-strength Hoagland solution and 
with three stems showed the highest 
fruit yield over the rest of the treatments 
assayed in salinized plants, mainly due 
to an increase in the number of fruits 
per plant. In adittion, using half-strength 
Hoagland solution resulted in a higher 
mean fruit weight in plants trained with 
three stems. In that respect, similar 
results were obtained when non-prunnig 
techniques were applied in pepper plants 
where production of extra-large fruits 
was higher (Jovicich et al., 2004). Under 
non-saline conditions, this treatment 
also showed the highest fruit yield. The 
BER incidence increased by increasing 
the EC in the NS but decreased using 
the half-strength Hoagland solution at 
high irrigation frequency and three-
stem training system. The fruit mineral 
concentration and the fruit quality 
parameters shape index and juice 
fructose and sucrose concentration 
were also decreased by the salinity. 
Half-strength Hoagland solution can 
also be employed from the fruit quality 
point of view, since having little or 
not detrimental effect on fruit mineral 
concentration and physico-chemical 

properties.

ACKNOWLEDGEMENTS

JS Rubio Asensio is a recipient of 
a FPU fellowship from Ministerio de 
Educación y Ciencia (Spain).

REFERENCES

ADAMS P; HO LC. 1992. The susceptibility of 
modern tomato cultivars to blossom-end rot 
in relation to salinity. Journal of Horticultural 
Science 67: 827-839.

 AKTAS H; KARNI L; CHANG DC; 
TURHAN E; BAR-TAL A; ALONI B. 2005. 
The suppression of salinity-associated oxygen 
radicals production, in pepper (Capsicum 
annuum) fruit, by manganese, zinc and calcium 
in relation to its sensitivity to blossom-end rot. 
Physiologia Plantarum 123: 67-74.

BETHKE PC; DREW MC. 1992. Stomatal and 
nonstomatal components to inhibition of 
photosynthesis in leaves of Capsicum-annuum 
during progressive exposure to NaCl salinity. 
Plant physiology 99: 219-226.

CHARTZOULAKIS K; KLAPAKI G. 2000. 
Response of two greenhouse pepper hybrids 
to NaCl salinity during different growth stages. 
Scientia Horticulturae 86: 247-260.

FLORES PJ; NAVARRO JM; GARRIDO C; 
RUBIO JS; MARTINEZ V. 2004. Influence 
of Ca2+, K+ and NO3

- fertilisation on nutritional 
quality of pepper. Journal of the Science of 
Food and Agriculture 84: 569-574.

GILREATH JP; SANTOS BM; MOTIS TN; 
NOLING JW; MIRUSSO JM. 2005. Methyl 
bromide alternatives for nematode and 
Cyperus control in bell pepper (Capsicum 
annuum). Crop Protection 24: 903-908.

HO LC; WHITE PJ. 2005. A cellular hypothesis 
for the induction of blossom-end rot in tomato 
fruit. Annals of Botany 95: 571-581.

JOVICICH E; CANTLIFFE DJ; STOFFELLA PJ. 
2004. Fruit yield and quality of greenhouse-
grown bell pepper as influenced by density, 
container, and trellis system. Horttechnology 
14: 507-513.

KANG JG; VAN IERSEL MW. 2004. Nutrient 
solution concentration affects shoot:root ratio, 
leaf area ratio, and growth of subirrigated 
Salvia (Salvia splendens). HortScience 39: 
49-54. 

KLARING HP. 2001. Strategies to control water 
and nutrient supplies to greenhouse crops. A 
review. Agronomie 21: 311-321.

LEE AC; LIAO FS. 2007. Effects of organic 
substrates, training system and plant density on 
the yield of sweet pepper (Capsicum annuum 
L.) grown in basket culture under plastic 
house. Acta Horticulturae 761: 533-538.

LITTLE TM; HILLS FJ. 1978. Agricultural 
Experimentation: Design and Analysis. New 
York: John Wiley and Sons. 101p.

LOPEZ-BERENGUER C;  MARTINEZ-
BALLESTA MC; MORENO D; CARVAJAL 
M; GARCIA-VIGUERA C. 2009. Growing 
hardier crops for better health: Salinity 
tolerance and the nutritional value of broccoli. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry 
57: 572-578.

NAVARRO JM; GARRIDO C; CARVAJAL M; 
MARTINEZ V. 2002. Yield and fruit quality 
of pepper plants under sulphate and chloride 
salinity. Journal of Horticultural Science & 
Biotechnology 77: 52-57.

NERSON H. 2002. Relationship between plant 
density and fruit and seed production in 
muskmelon. Journal of the American Society 
for Horticultural Science 127: 855-859.

OSTER JD. 1994. Irrigation with poor quality 
water. Agricultural Water Management 25: 
271-297.

PUIGDEFABREGAS J; MENDIZABAL T. 
1998. Perspectives on desertification: western 
Mediterranean. Journal of Arid Environments 
39: 209-224.

RUBIO JS; GARCIA-SANCHEZ F; RUBIO F; 
MARTINEZ V. 2009. Yield, blossom end rot 
incidence, and fruit quality in pepper plants 
under moderate salinity are affected by K+ 
and Ca2+ fertilization. Scientia Horticulturae 
119: 79-87.

RUBIO JS; GARCIA-SANCHEZ F; RUBIO F; 
GARCIA AL; MARTINEZ V. 2010b. The 
importance of K+ in ameliorating the negative 
effects of salt stress on the growth of pepper 
plants. European Journal of Horticultural 
Science 75: 33-41.

RUBIO JS; RUBIO F, MARTINEZ V; GARCIA-
SANCHEZ F. 2010a. Amelioration of salt 
stress by irrigation management in pepper 
plants grown in coconut coir dust. Agricultural 
Water Management 97: 1695-1702.

ROUPHAEL Y; COLLA G. 2009. The influence 
of drip irrigation or subirrigation of Zucchini 
Squash grown in closed-loop substrate 
culture with high and low nutrient solution 
concentrations. HortScience 44: 306-311.

ROZEMA J; FLOWERS T. 2008. Crops for a 
salinized world. Science 322: 1478-1480.

SALAS MC; URRESTARAZU M; CASTILLO 
E. 2006. Effect of cultural practices on a sweet 
pepper crop in a mild winter climate. Acta 
Horticulturae 614: 301-306.

SILBER A; BRUNER M; KENIG E; RESHEF 
G; ZOHAR H; POSALSKI I; YEHEZKEL 
H; SHMUEL D; COHEN S; DINAR M; 
MATAN E; DIKIN I; COHEN Y; KARNI 
L; ALONI B; ASSOULINE S. 2005. High 
fertigation frequency and phosphorus level: 
Effects on summer-grown bell pepper growth 
and blossom-end rot incidence. Plant and Soil 
270: 135-146.

SONNEVELD C; VANDERBURG AMM. 1991. 
Sodium-chloride salinity in fruit vegetable 
crops in soilless culture. Netherlands Journal 
of Agricultural Science 39: 115-122.

TADESSE T; NICHOLS MA; FISHER KJ. 1999. 
Nutrient conductivity effects on sweet pepper 
plants grown using a nutrient film technique 1. 
Yield and fruit quality. New Zealand Journal of 
Crop and Horticultural Science 27: 229-237.

TURHAN E; AKTAS H; DEVENTURERE G; 
KARNI L; BAR-TAL A; ALONI B. 2006. 
Blossom-end rot is associated with impairment 
of sugar metabolism and growth of pepper 
(Capsicum annuum L.) fruits. Journal of 
Horticultural Science & Biotechnology 81: 
921-927.

Sweet pepper production in substrate in response to salinity, nutrient solution management and training system



282 Hortic. bras., v. 29, n. 3, jul.- set. 2011

O cultivo da alface (Lactuca sativa 
L.) no estado de São Paulo con-

centra-se em torno da grande São Paulo, 
destacando-se Mogi das Cruzes como a 
maior área produtora (CATI, 2008). Em 
áreas menores, essa cultura distribui-se 
por todo o estado ao redor das principais 
cidades. A cultura no estado de São 
Paulo, em 2008, ocupou área de 5.800 
ha, sendo produzidos 3.921 milhões de 
engradados de nove dúzias. O cinturão 
verde de São Paulo responde por gran-
de parte desse volume comercializado, 
sendo a região de Mogi das Cruzes 
responsável por 45% da produção do 
estado (IEA, 2009).

Em um cenário econômico difícil 
para os produtores de alface, o míldio, 
doença causada pelo oomiceto do reino 
Stramenopila Bremia lactucae Regel, 
é um problema grave, pois aumenta 
os custos de produção no inverno, jus-
tamente quando os preços praticados 
são menores devido à maior oferta e 
ao menor consumo. O míldio é a mais 
importante doença nas condições de 
inverno, em regiões de temperatura 

amena, as quais coincidem com as con-
dições observadas nas grandes regiões 
produtoras de alface do Estado de São 
Paulo (Pavan & Kurozawa, 1997).

Os danos notórios às lavouras de 
alface no estado de São Paulo tiveram 
início a partir da década de 1990, porém 
ainda é desconhecida como ocorreu a 
entrada do patógeno no Brasil, ou se o 
mesmo já existia àquela época.

Van Ettekoven & Van Der Arend 
(1999), visando uniformizar a identifica-
ção de raças de B. lactucae, padronizou 
por métodos de códigos denominados de 
“Sextet”, em que cada raça possui um 
código, evitando que uma mesma raça 
receba denominações diferentes em dis-
tintas regiões do mundo. A necessidade 
dessa uniformização ocorreu devido ao 
surgimento de raças de B. lactucae em 
áreas fora da Europa e muita confusão 
foi criada quanto a sua identificação.

No período de 2003 a 2004, estudos 
pioneiros de identificação de raças, 
utilizando-se a mesma metodologia 
adotada também no presente trabalho, 
foram desenvolvidos nas regiões produ-

toras de alface do estado de São Paulo, 
quando foi identificada a primeira raça 
de B. lactucae, denominada de SPBl:01 
que predominava nesse estado (Braz et 
al., 2007).

Crute & Johnson (1976) citam que o 
melhoramento para resistência da alface 
ao míldio foi iniciado por Jagger nos 
EUA (Califórnia) em 1926, e continuou 
na Europa e Israel.

A identificação de raças de B. 
lactucae é necessária para que progra-
mas de melhoramento com a cultura 
da alface sejam desenvolvidos visando 
o controle da doença, visto que esse 
patógeno apresenta pouca variabilidade 
genética devida seu modo mais fácil 
de reprodução ser assexuado, além de 
poucos trabalhos com identificação de 
raças de B. lactucae no Brasil. Porém é 
de extrema importância o seu monitora-
mento, pois uma vez identificada a raça, 
torna-se possível selecionar também os 
genes que conferem resistência à doen-
ça, possibilitando assim o desenvolvi-
mento de linhagens de alface resistentes.

Diante do exposto, o objetivo do 
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi relatar o surgimento de raças de 

Bremia lactucae, agente causal do míldio nas principais regiões 
produtoras de alface do estado de São Paulo. O estudo foi realizado 
no Laboratório de Melhoramento Genético de Hortaliças do Depar-
tamento de Produção Vegetal da UNESP, Campus de Jaboticabal. 
No período de 2006 e 2007, foram coletados 36 isolados de B. 
lactucae de diferentes regiões produtoras de alface no estado. Para 
identificação das raças foram utilizadas as cultivares diferenciadoras 
conforme o código “Sextet”. Foram identificadas três novas raças, 
SPBl:02, SPBl:03 e SPBl:04 com os referidos comportamentos do 
fungo: (63/31/19/00), (63/63/19/00) e (63/63/03/00). Os genes Dm-
14, Dm-17, Dm-18, Dm-37 e Dm-38 conferem resistência a essas 
novas raças identificadas.

Palavras-chave: Lactuca sativa, genes Dm, resistência, melhora-
mento genético.

ABSTRACT
New races of Bremia lactucae, causal agent of lettuce downy 

mildew, identified in São Paulo State, Brazil

The objective of this paper was to report new races of lettuce 
downy mildew causal agent Bremia lactucae in São Paulo State. 
The study was carried out in the laboratory of Crop Genetics in 
the Department of Crop Science at the college of Agricultural and 
Veterinary Sciences, Jaboticabal campus. A total of 36 isolates of B. 
lactucae was collected in different regions. The identification of races 
was based on compatibility reaction on the differential cultivars of 
the “Sextet”. Three new races of B. lactucae, SPBl:02 (63/31/19/00), 
SPBl:03 (63/63/19/00) and SPBl:04 (63/63/03/00) were identified 
according to “Sextet” code. Genes Dm-14, Dm-17, Dm-18, Dm-37 
and Dm-38 confer resistance to these new races identified.

Keywords: Lactuca sativa, Dm genes, resistance, genetic breeding.
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trabalho foi identificar a ocorrência de 
raças de míldio no período de 2006 a 
2007 nas regiões produtoras de alface 
do estado de São Paulo, visando auxiliar 
programas de melhoramento genético 
da cultura.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no laboratório 
de melhoramento genético de hortaliças, 
do Departamento de Produção Vegetal 
da UNESP, Campus de Jaboticabal, SP.

Os isolados foram coletados em 
campos de produção de alface tipo 
crespa de vários produtores. As áreas 
amostradas representaram as áreas 
produtoras de alface do estado de São 
Paulo. Coletaram-se 20 folhas de alfa-
ce com sintomas de míldio em áreas 
de produtores, sendo cada amostra 
assim considerada um isolado. Foram 
coletados 36 isolados de B. lactucae 
das regiões: cinturão verde (Mogi das 
Cruzes, Ibiúna e Piedade), Campinas, 
Botucatu, Ribeirão Preto e Marília nos 
anos de 2006 e 2007.

Em 2006, 20 isolados de B. lactucae 
foram coletados em campo de produção 
de alface tipo crespa no período de julho 
a agosto nas regiões: Ibiúna e Mogi das 
Cruzes (3 isolados por região), Araça-
tuba, Ribeirão Preto, Rio Claro, Bauru, 
São Carlos, Campinas e Araraquara (2 
isolados por região).

Em 2007, 16 isolados de B. lactucae 
foram coletados nas regiões: Botucatu e 
Bauru (1 isolado por região), Piedade, 
Araraquara, Jaboticabal e Biritiba Mirim 
(2 isolados por região),Ibiúna e Ribeirão 
Preto (3 isolados por região).

Essas amostras foram embaladas em 
sacos plásticos, identificadas e acon-
dicionadas em caixas térmicas e, em 
seguida, transportadas ao laboratório 
da UNESP-FCAV para a manutenção 
do inóculo.

A partir dos isolados coletados foram 
preparadas suspensões de esporângios 
e inoculados na concentração de (1 x 
105 esporângios/mL) por pulverização 
na cultivar suscetível Cobham Green 
(Dm-0/R?) em fase de plântulas e man-
tidas em estufa (BOD modelo EL212 
eletrolab®) a 13ºC e fotoperíodo de 12 h.

Aos 15 dias após a inoculação 

observou-se esporulação dos isolados 
nas plântulas inoculadas, e daí foram 
mantidos no freezer a –20oC em tecidos 
foliares de plântulas. Essa ação foi re-
petida oito vezes consecutivamente para 
aumentar a quantidade e a viabilidade 
dos esporos que foram utilizados no 
teste de diferenciação de raças.

A inoculação dos isolados de B. 
lactucae nas diferenciadoras de alface 
foi feita de acordo com a técnica de Ilott 
et al. (1987). Utilizaram-se esporângios, 
lavados, de tecidos com presença de es-
porulação e agitados em água destilada. 
A concentração foi a mesma adotada 
para aumentar a quantidade de inóculo 
inicial, 1 x 105 esporângios/mL, obtida 
através da contagem em câmara de 
Neubauer e pulverizados nas plântu-
las de cada cultivar diferenciadora de 
alface, aplicando-se 5mL da suspensão 
para cada uma.

As sementes das cultivares diferen-
ciadora de alface (Cobham Green, Odra, 
Lednicky, UC DM 2, Dandie, R4T57D, 
Valmaine, Sabine, LSE 57/15, UC DM 
10, Capitan, Hilde II, Pennlake, UC 
DM 14, PIVT 1309, INRA DM 16, LS 
102, Colorado, Ninja, Discovery e Ar-
geles) foram semeadas separadamente. 
Utilizou-se caixas plásticas gerbox (11 
x 11 x 3,5 cm) forradas com papel ger-
mitex umedecido e divididas em quatro 
partes iguais. Em cada uma das partes 
foram semeadas 30 sementes de cada 
cultivar diferenciadora. Após 12 dias da 
semeadura, obtiveram-se 30 plântulas de 
cada material, realizando-se as inocu-
lações com os respectivos isolados. As 
plântulas de cada diferenciadora após as 
inoculações foram mantidas em estufa 
(BOD modelo EL212 eletrolab®) a 13ºC 
e fotoperíodo de 12 h.

Após 15 dias da inoculação, foram 
feitas as avaliações, quando apareceram 
as esporulações na serie diferencial de 
alface. As avaliações foram realizadas 
nas plântulas, sendo estas avaliadas 
individualmente, verificando-se a pre-
sença ou não de lesões esporulantes, 
ou a reação necrótica com muitas ou 
poucas lesões esporulantes, seguindo 
a metodologia proposta por Van 
Ettekoven & Van Der Arend (1999). 
Os critérios utilizados na avaliação dos 
testes de diferenciação de raças recebem 
o símbolo positivo: + quando >80% 

das plântulas apresentaram-se com 
lesões esporulantes; símbolo positivo 
entre parêntese: (+) quando >80% das 
plântulas apresentaram pontos necróti-
cos e com muitas lesões esporulantes; 
símbolo negativo: - <5% das plântulas 
com lesões esporulantes; símbolo nega-
tivo entre parêntese: (-) plântulas com 
pontos necróticos e com poucas lesões 
esporulantes.

Todas as cultivares diferenciadoras 
são divididas em quatro grupos e são 
atribuídos valores de 1, 2, 4, 8, 16 e 32 a 
cada cultivar, segundo a metodologia de 
Van Ettekoven & Van Der Arend (1999) 
como segue: 

Grupo 1: Lednicky (1); UC DM 2 
(2); Dandie (4); R4T57D (8); Valmaine 
(16); Sabine (32).

Grupo 2: LSE 57/15 (1); UC DM 10 
(2); Capitan (4); Hilde II (8); Pennlake 
(16); UC DM 14 (32).

Grupo 3: PIVT 1309 (1); INRA DM 
16 (2); LS 102 (4); Colorado (8); Ninja 
(16); Discovery (32).

Grupo 4: Argeles (1).
Após a inoculação, todos os genóti-

pos da série diferencial caracterizados 
como suscetíveis aos determinados iso-
lados tiveram seus valores somados den-
tro de cada grupo, e o resultado de cada 
grupo representado e separado por uma 
barra, da seguinte forma: 63/63/51/00. 
No referido exemplo, todas as cultivares 
do grupo 1 e 2 são suscetíveis (1 + 2 + 
4 + 8 + 16 + 32 = 63). Nas cultivares do 
grupo 3, somente a LS 102 (Dm-17) e 
Colorado (Dm-18) são resistentes (1 + 
2 + 0 + 0 + 16 + 32 = 51). E por fim, a 
cultivar Argeles do grupo 4 mostrou-se 
resistente (0 = 00).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificados três comporta-
mentos de B. lactucae na região produ-
tora do estado de São Paulo pelo código 
“Sextet” 63/31/19/00, 63/63/19/00 e 
63/63/03/00, caracterizando três novas 
raças de B. lactucae SPBl:02, SPBl:03 
e SPBl:04, respectivamente (Tabela 1).

A diferença de comportamento de 
B. lactucae, consiste na resistência 
conferida pelo gene Dm-14 (UCDM-
14) da raça SPBl: 04 com resistência 
dominante.

Novas raças de Bremia lactucae, agente causador do míldio da alface, identificadas no estado de São Paulo
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Foram identificadas no estado de 
São Paulo as raças SPBl:02, SPBl:03 
e SPBl:04 em 2006, mas somente as 
raças SPBl:02 e SPBl:03 tiveram suas 
ocorrências também verificadas em 
2007 (Tabela 2). Portanto, somando-se 
ao resultado de Braz et al. (2007), já 
foram identificadas quatro raças de B. 
lactucae no estado de São Paulo.

A diferença de comportamento das 
raças de B. lactucae SPBl:02, SPBl:03 
SPBl:04 da raça anteriormente identifi-
cada como SPBl:01 (Braz et al., 2007), 

se deve à suscetibilidade conferida pelo 
gene Dm-37 na formação do código 
“Sextet”. O mesmo comportamento 
do oomiceto SPBl:01 (63/63/51/00) 
também foi observado em 2004 no Sul 
de Minas Gerais (Pissardi et al., 2005), 
evidenciando ser uma raça de B. 
lactucae que predominava na maioria 
das regiões produtoras de alface da 
região Sudeste do Brasil.

O surgimento de novas raças pro-
vavelmente deve-se às mutações que, 
embora raras, são os principais meca-

nismos criadores de novas combinações 
de genes; entretanto, outros mecanismos 
amplificam a variabilidade criada pela 
mutação por meio da formação de novas 
combinações, os chamados mecanismos 
de recombinação gênica (Borém & Mi-
randa, 2007).

Os microorganismos que se repro-
duzem sexuadamente estão entre os 
que apresentam maior variabilidade 
fitopatogênica, pois esse modo de repro-
dução gera uma recombinação meiótica 
que aumenta a variabilidade genética, 

Tabela 1. Reação de plântulas à inoculação com isolados de Bremia lactucae coletados na região produtora de alface do Estado de São 
Paulo em 2006 (seedling reaction to inoculation by isolates of Bremia lactucae collected in lettuce-producing region of São Paulo in 2006). 
Jaboticabal, UNESP, 2009.

Cultivares diferenciadoras A B C D E F G H J K L M
Código 

“Sextet”
Genes Dm 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 36 37
Sextet N 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Valor 1 2 4 8 16 32 1 2 4 8 16 32
Isolados Locais Grupo 2 Grupo 3
IB-1 Ibiúna + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
IB-2 Ibiúna + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
IB-3 Ibiúna + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
MC-1 Mogi dasCruzes + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
MC-2 Mogi dasCruzes + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
MC-3 Mogi dasCruzes + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
ARAÇ-1 Araçatuba + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
ARAÇ-2 Araçatuba + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
RP-1 Ribeirão Preto + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
RP-2 Ribeirão Preto + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
RC-1 Rio Claro + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
RC-2 Rio Claro + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
BAU-1 Bauru + + + + + + + + - - - - 63/63/03/00
BAU-2 Bauru + + + + + + + + - - - - 63/63/03/00
SC-1 São Carlos + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
SC-2 São Carlos + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
CAMP-1 Campinas + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
CAMP-2 Campinas + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
ARA-1 Araraquara + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
ARA-2 Araraquara + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
SPBl:02 + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
SPBl:03 + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
SPBl:04 + + + + + + + + - - - - 63/63/03/00
A= LSE 57/15; B= UC DM 10; C= Capitan; D= HildeII; E= Pennlake; F= UC DM 14; G= PIVT 1309; H= INRA DM 16; J= LS 102; K= 
Colorado; L= Ninja; M= Discovery;
(-): reação incompatível (sem doença); (+): reação compatível (com doença) [(-) incompatible reaction (without disease); (+)compatible 
reaction (disease)].
A reação de plântulas à inoculação de Bremia lactucae L. nos anos de 2006 e 2007, foi compatível (+) e assim tiveram seus valores somados 
para todas as cultivares diferenciadoras representantes dos grupos DM0 (‘Cobham Green’ e Odra) e grupo 1(Lednicky, UC DM-2, Dandie, 
R4T57DM, Valmaine e Sabine). Já para o grupo 4 constituido somente pelo gene DM-38 (Argeles), obteve reação incompatível (-) para 
todos os isolados avaliados em ambos os anos de monitoramento, representando assim o valor zero separado por barra.

JO Souza et al.



285Hortic. bras., v. 29, n. 3, jul.- set. 2011

favorecendo o aparecimento de novas 
raças que contêm combinações inéditas 
de genes de virulência. Entretanto, como 
o modo de reprodução mais comum 
em B. lactucae é assexuada, existe uma 
baixa frequência de raças fisiológicas 
identificadas, ainda que a doença seja 
considerada de recente ocorrência no 
Brasil (Bergamin Filho et al., 1995).

A identificação de raça de B. 
lactucae em 2006 na região produtora 
de alface do estado de São Paulo, a 
SPBl:02 (63/31/19/00) apresenta um 
comportamento muito semelhante à 
raça identificada no Sul da Holanda 
(63/31/51/00). Os genes que conferiram 
resistência a essa última raça foram o 
Dm-14,17 e 18 (Van Der Arend et al., 
2006).

Os genes Dm-14, Dm-17, Dm-18, 
Dm-37 e Dm-38 conferem resistência 
a essas novas raças identificadas. No 

entanto o gene Dm-17 encontrado no 
fenótipo ‘LS-102’ (Lactuca serriola), 
que é de uma espécie selvagem do 
gênero Lactuca (Lebeda & Petrzelová, 
2004) necessita para a introgressão 
desse gene em cultivar com bom padrão 
comercial, de um período maior de pes-
quisa para incorporação da resistência. 
Por isso, recomenda-se a utilização do 
gene Dm-18 da cultivar diferenciadora 
‘Colorado’, que por ser portadora do 
gene Dm promissor à transferência da 
resistência, e que, por ser encontrado em 
cultivares comerciais na Europa, é um 
dos mais recomendados para a utilização 
em programas visando à resistência ao 
míldio da alface em menor tempo.

Van Der Arend et al. (2006) identi-(2006) identi-
ficaram atualmente na Europa 25 raças 
de B. lactucae. Somente no período de 
2000 a 2004 quatro novas raças foram 
identificadas e denominadas de Bl:22; 

Bl:23; Bl:24 e Bl:25 com os compor-
tamentos de B. lactucae: 59/63/09/00; 
63/31/02/01; 59/31/10/01 e 59/31/42/00, 
respectivamente. O gene Dm-36 do ge-
nótipo ‘Ninja’ foi o único que conferiu 
resistência presente em todas as quatro 
novas raças identificadas.

Na Califórnia-EUA, Schettini et al. 
(1991) também se referem ao surgi-
mento de novas raças de B. lactucae em 
alface com genes de virulência de po-
tencialidades para quebrar a resistência 
dos genótipos comerciais locais.

O monitoramento de raças de 
B. lactucae no estado de São Paulo 
permitiu identificar três novas raças: 
SPBl:02, SPBl:03 e SPBl:04 com os res-
pectivos comportamentos 63/31/19/00; 
63/63/19/00 e 63/63/03/00.

Os genes Dm-14, Dm-17, Dm-18, 
Dm-37 e Dm-38 conferem resistência a 
essas novas raças identificadas. Portan-

Tabela 2. Reação de plântulas à inoculação em isolados de Bremia lactucae coletados na região produtora de alface do Estado de São 
Paulo em 2007 (seedling reaction to inoculation by isolates of Bremia lactucae collected in lettuce-producing region of São Paulo in 2007). 
Jaboticabal, UNESP, 2009.

Cultivares diferenciadoras A B C D E F G H J K L M
Código “Sex-

tet”
Genes Dm 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 36 37
Sextet N˚ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Valor 1 2 4 8 16 32 1 2 4 8 16 32
Isolados Locais Grupo 2 Grupo 3
BOT-1 Botucatu + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
BAU-1 Bauru + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
PIED-1 Piedade + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
PIED-2 Piedade + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
ARA-1 Araraquara + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
ARA-2 Araraquara + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
RIB-1 Ribeirao Preto + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
RIB-2 Ribeirao Preto + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
RIB-3 Ribeirao Preto + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
JAB-1 Jaboticabal + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
JAB-2 Jaboticabal + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
BM-1 Biritiba Mirim + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
BM-2 Biritiba Mirim + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
IB-1 Ibiúna + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
IB-2 Ibiúna + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
IB-3 Ibiúna + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
SPBl:02 + + + + + - + + - - + - 63/31/19/00
SPBl:03 + + + + + + + + - - + - 63/63/19/00
A= LSE 57/15; B= UC DM 10; C= Capitan; D= HildeII; E= Pennlake; F= UC DM 14; G= PIVT 1309; H= INRA DM 16; J= LS 102; K= 
Colorado; L= Ninja; M= Discovery;
(-): reação incompatível (sem doença); (+): reação compatível (com doença) [(-) incompatible reaction (without disease); (+)compatible 
reaction (disease)].

Novas raças de Bremia lactucae, agente causador do míldio da alface, identificadas no estado de São Paulo



286 Hortic. bras., v. 29, n. 3, jul.- set. 2011

to, esses genes deverão ser utilizados em 
programas de melhoramento genéticos 
visando resistência a esse microorga-
nismo.
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A produção de morangos no Brasil 
tem crescido nos últimos anos. Es-

tima-se uma produção anual de 100 mil 
toneladas, com área ocupada de 3.500 ha 
(Antunes et al., 2007). Destacam-se em 
produção os estados de Minas Gerais, 
São Paulo e Rio Grande do Sul, com 
cerca de 80% do total nacional (Reichert 
& Madail, 2003), sendo quase a tota-
lidade dessa produção proveniente do 
cultivo no solo. No Rio Grande do Sul, 
a produção estimada de morango é de 
10 mil toneladas, sendo um dos frutos de 
maior importância econômica na Serra 
Gaúcha e Encosta Superior do Nordeste. 
O interesse pelo cultivo é devido à ele-

vada rentabilidade da cultura, ao amplo 
conhecimento e aceitação pelo consu-
midor e pela diversidade de opções de 
comercialização e processamento do 
morango (Sanhueza et al., 2005).

A cultura do morangueiro, por ser 
suscetível a várias pragas e doenças 
e demandar emprego intensivo de 
agrotóxicos, tem estimulado produto-
res, extensionistas e pesquisadores a 
testarem sistemas de produção menos 
impactantes, como o de produção orgâ-
nica e cultivo sem solo. Normalmente, 
o cultivo sem solo está associado ao 
uso de ambientes protegidos. Com isso, 
cuidados são necessários, pois ocorrem 

mudanças em todos os elementos me-
teorológicos, dentre eles a temperatura 
do ar. Durante o período diurno, a tem-
peratura mantem-se mais elevada no 
interior da casa de vegetação, devido à 
restrição da ventilação, podendo chegar 
a temperaturas extremas que se tornam 
prejudiciais às culturas. Sob temperatu-
ras do ar acima de 25oC, a diferenciação 
floral da cultura do morangueiro é ini-
bida e acima de 32oC ocorrem abortos 
florais (Brazanti, 1989).

A escolha das cultivares é um dos 
fatores fundamentais para se obter êxito 
no cultivo do morangueiro, sendo que 
as mesmas devem ser relacionadas na 
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ecoclimáticas do Rio Grande do Sul
Bernadete Radin1; Bruno B Lisboa1; Sídia Witter1; Valmor Barni1; Carlos Reisser Júnior2; Ronaldo 
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RESUMO
A escolha das cultivares possui importância relevante para alcan-

çar o sucesso no cultivo do morangueiro. No entanto, as pesquisas 
com cultivares, normalmente ocorrem em sistemas convencionais 
de produção e não em sistemas de cultivo sem solo. Em função dis-
so, avaliaram-se quatro cultivares de morangueiro em sistema sem 
solo, em casas de vegetação, em duas localidades, com condições 
ecoclimáticas diferentes, em Eldorado do Sul (Depressão Central) 
e Caxias do Sul (Serra do Nordeste), no RS. Foram estudadas as 
cultivares de morangueiro Aromas, Camarosa, Oso Grande e Tudla. 
O plantio ocorreu em maio de 2005, sendo as mudas colocadas em 
sacolas que continham substrato composto de 50% de turfa e 50% 
de casca de arroz queimada. A adubação foi realizada via fertirriga-
ção. A colheita foi feita quando os frutos apresentavam 70% de cor 
avermelhada até totalmente vermelhos. Os resultados mostraram 
que o morango, em cultivo sem solo, embora apresentasse menor 
rendimento por planta que em cultivo tradicional, propiciou melhor 
aproveitamento interno da casa de vegetação, com reflexos positivos 
no rendimento por área, em função da alta densidade de plantas e 
maior facilidade de manejo da cultura. A cultura do morangueiro 
apresentou maior produtividade no cultivo realizado em Caxias do 
Sul (235,8 g planta-1), quando comparado a Eldorado do Sul (196,4 
g planta-1) mesmo sem interação entre locais e cultivares. Em Caxias 
do Sul, as cultivares Aromas, Oso Grande e Camarosa apresentaram 
maiores produtividades quando comparadas a Tudla, mas nenhuma 
delas apresentou diferença em Eldorado do Sul.

Palavras-chave: Fragaria x ananassa, casa de vegetação, cultivo 
sem solo.

ABSTRACT
Performance of four strawberry cultivars in two ecoclimatic 

regions of Rio Grande do Sul State, Brazil

The choice of cultivars has important significance in achieving 
success in strawberries cultivation. However, the experiments with 
cultivars are usually carried out in conventional systems of production 
and not in soilless growing systems. Due to this, the present research 
intended to assess the performance of some strawberry cultivars in 
soilless growing system, inside the greenhouse, in two regions with 
different ecoclimatic conditions, in Eldorado do Sul (Depressão 
Central) and Caxias do Sul (Serra do Nordeste), in Rio Grande do 
Sul State. Four strawberry cultivars were tested: Aromas, Camarosa, 
Oso Grande and Tudla. The planting was in May 2005, and the 
seedlings were placed in bags containing substrate composed of 
50% of peat and 50% charred rice hulls. The fertilizer was supplied 
by fertirrigation. Fruits were harvested when 70% of them presented 
red color up to fully mature. The results showed that the cultivation 
of strawberries in this system led to lower yield per plant than in a 
traditional system, but provides better use of internal greenhouse, 
with positive consequences in yield per area, due to the high density 
of plants and the facility to manage the crop. The highest productivity 
was obtained in Caxias do Sul (235.8 g plant-1) compared to Eldorado 
do Sul (196.4 g plant-1) without interaction between locations and 
cultivars. In Caxias do Sul, the cultivars Aromas, Oso Grande and 
Camarosa presented highest yield when compared to Tudla, but there 
was no difference in Eldorado do Sul.

Keywords: Fragaria x ananassa, greenhouse, soilless.
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própria região, considerando algumas 
características, como temperatura e 
fotoperíodo (Duarte Filho et al., 2007). 
Trabalhando em estufa plástica em 
Pelotas, região Sul do RS, Medeiros et 
al. (2008) avaliaram duas cultivares de 
morango em diferentes composições de 
substrato e, observaram que a cultivar 
Caminho Real apresentou produtividade 
de 396 g planta-1, superior à apresenta-
da pela Camarosa, de 345 g planta-1. 
Na média das duas cultivares, a maior 
produtividade foi observada com subs-
tratos constituídos por casca de arroz 
carbonizada (CAC), 50% de casca de 
arroz carbonizada + 50% de casca de 
arroz queimada. Também no Rio Grande 
do Sul, porém na Serra do Nordeste do 
estado, Melo et al. (2010) avaliaram as 
cultivares Oso Grande e Aromas, em al-
gumas composições de substrato (casca 
de arroz somente (testemunha), casca de 
arroz + diferentes proporções de enga-
ço, de material orgânico, de acícula de 
pinus) e verificaram que as cultivares 
apresentaram as mesmas produções 
quando cultivadas em diferentes pro-
porções com engaço, material orgânico 
e acícula de pinus. No entanto, a cultivar 
Aromas produziu mais quando cultivada 
com casca de arroz e com mistura com 
solo, do que a Oso Grande. Moncada 
et al. (2008), avaliando sete cultivares 
de morango e mais uma seleção, na 
Sicilia (Itália), observaram diferença 
de produtividade, indicando que algu-
mas possuem melhor adaptação do que 
outras em cultivo sem solo.

A combinação de ambientes prote-
gidos com a utilização de sistema de 
cultivo sem solo, buscando proporcionar 
condições mais favoráveis às plantas, 
bem como a escolha de cultivares, 
torna-se uma ferramenta para aumentar 
a produtividade da cultura do moran-
gueiro. Buscou-se avaliar o desempenho 
de quatro cultivares de morangueiro em 
sistema de cultivo sem solo, no interior 
de casa de vegetação, em duas regiões 
com condições ecoclimáticas diferentes.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido a partir 
de 11 de maio de 2005, em duas áreas 
ecoclimáticas, da Fundação Estadual de 
Pesquisa Agropecuária, sendo uma em 

Eldorado do Sul-RS (30005’S, 51o39’W, 
altitude 10 m; temperaturas médias do 
mês mais quente e a do mês mais frio 
de 24,7oC e 14oC, respectivamente), e 
outra na Depressão Central em Caxias 
do Sul (29o10’S, 51012’W, altitude 760 
m; temperaturas médias do mês mais 
quente e mais frio de 20,5 e 11,5oC, 
respectivamente), região da Serra do 
Nordeste do Rio Grande do Sul.

Em Eldorado do Sul usou-se casa de 
vegetação tipo pampeana, com estrutura 
metálica e cobertura em arco, possuin-
do dimensões de 21 x 10 m, pé-direito 
com altura de 2,5 m e parte central com 
3,5 m. Em Caxias do Sul, utilizou-se 
somente metade da casa de vegetação 
que possuía estrutura de madeira com 
dimensões de 10 x 40 m, pé-direito de 
3,5 m e altura máxima na parte central 
de 4,5 m. A cobertura era de polietileno 
transparente de 150 mm de espessura 
e na parte lateral das casas havia tela 
antiinsetos de coloração branca.

Foi montada uma estrutura de ma-
deira, constituída de três prateleiras 
(0,60, 1,20 e 1,80 m acima da superfície 
do solo) sobre as quais foram colocadas 
sacolas de polietileno de coloração 
branca com três metros de comprimento, 
sendo que na extensão da casa de vege-
tação havia seis sacolas, num total de 18 
m de comprimento. Dentro das sacolas 
foi colocado substrato composto de 50% 
de turfa e 50% casca de arroz queimada, 
tendo sido previamente misturado e pos-
teriormente acondicionado nas sacolas, 
num volume de aproximadamente 20 

L/sacola.
Os tratamentos compreenderam a 

combinação de quatro cultivares: Aro-
mas, Camarosa, Oso Grande e Tudla, 
com mudas provenientes da Serra Gaú-
cha, utilizando-se três repetições, em 
dois locais (Caxias do Sul e Eldorado do 
Sul). O delineamento experimental foi 
em blocos casualizados. Cada uma das 
prateleiras constituiu um bloco e cada 
repetição, 20 plantas.

As mudas foram plantadas após 
abertura de orifícios na parte superior 
da sacola, com espaçamento de 20 cm 
entre mudas. O número de plantas foi de 
22,7 m-2 (20x22 cm) de área útil. Foram 
utilizadas três formulações comercias 
de fertilizante: uma no período inicial, 
após a adaptação das mudas (NPK 15-
30-15 e respectivamente 19,0; 0,60; 
0,84 e 0,025 mg/g de Ca, Mg, S e B), 
outra durante 20 a 25 dias, na iniciação 
floral (NPK 15-5-30 e respectivamente 
19,0; 1,81; 5,0 e 0,025 mg/g de Ca, Mg, 
S e B) e outra durante a maturação dos 
frutos (NPK 6-12-36 e respectivamente 
19,0; 1,81; 2,0 e 0,025 mg/g de Ca, Mg, 
S e B). A aplicação foi via fertirrigação 
através de tubos gotejadores instalados 
no interior das sacolas. Cada gotejador 
estava posicionado para ficar próximo 
da muda.

Os tratos culturais, como retirada de 
folhas senescentes e de estolhos, bem 
como o manejo das cortinas laterais e 
manejo fitossanitário, foram realizados 
nos dois locais de maneira semelhante. 
Em cada casa de vegetação foram intro-

B Radin et al.

Figura 1. Temperatura média do ar no interior de casa de vegetação, durante o ciclo de cul-
tivo do morangueiro em dois locais (average air temperature inside plastic greenhouses for 
strawberries cultivation in two localities). Caxias do Sul e Eldorado do Sul, FEPAGRO, 2005.
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tre os dois locais avaliados, não apresen-
tando interação entre locais e cultivares. 
Avaliando o número de frutos por planta 
das quatro cultivares, na média, o valor 
foi de 15,6 e 20,0 em Eldorado do Sul 
e Caxias do Sul, respectivamente. Essa 
diferença no número de frutos entre os 
locais provavelmente ocorreu em fun-
ção da temperatura do ar, que foi mais 
elevada, em média 3ºC, em Eldorado do 
Sul na comparação com Caxias do Sul 
(Figura 1). Esses resultados foram pró-
ximos ao valor encontrado por Calvete 
et al. (2007), os quais observaram em 
média 18,5 frutos por planta. Os autores 

num período total de 141 dias, sendo 
realizada quando os frutos apresentavam 
70% da cor avermelhada até totalmente 
vermelhos. Todos os frutos das 20 plan-
tas eram colhidos, contados e pesados.

Os dados foram submetidos à análise 
de variância e comparados pelo teste de 
Tukey até 5% de probabilidade, utilizan-
do o Programa SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As cultivares analisadas mantiveram 
o mesmo padrão de comportamento en-

duzidas duas colônias de abelhas jataí 
(Tetragonisca angustula) para auxiliar 
na polinização da cultura. A abertura das 
cortinas laterais da casa de vegetação era 
realizada, entre 7 e 8 h e o fechamento 
ocorria por volta das 18 h, seguindo os 
mesmos critérios nos dois locais. Para 
medir a temperatura do ar, foi instalado 
um termohigrógrafo, na altura de 1,20 
m da superfície do solo.

A colheita dos frutos em Eldorado do 
Sul foi feita desde o final de julho até iní-
cio de dezembro, durante 139 dias. Em 
Caxias do Sul, o início da colheita foi 
em 10 de agosto até final de dezembro, 

Desempenho de quatro cultivares de morangueiro em duas regiões ecoclimáticas do Rio Grande do Sul
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Figura 2. Número de frutos por planta, massa total de frutos e massa média por fruto da cultura do morangueiro em Caxias do Sul (a, b, c) 
e Eldorado do Sul (d, e, f) (number of fruits per plant, weight of fruits and average weight per fruit in strawberries cultivation in Caxias do 
Sul (a, b, c) and Eldorado do Sul, (d, e, f)). Caxias do Sul e Eldorado do Sul, FEPAGRO, 2005.
Letras iguais não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (equal letters did not differ at 5% probability by Tukey test).
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avaliaram a cultivar Oso Grande, em sis-
tema de colunas verticais, comparando 
sistemas de irrigação. Cantliffe et al. 
(2007), avaliando a cultivar de morango 
Festival, na Universidade da Flórida, em 
substratos casca de pinus e fibra de coco, 
também obtiveram valores próximos, 
16,5 e 16,7 frutos planta-1, respectiva-
mente, numa densidade de 21 plantas 
m-2. Apesar de Fernandes et al. (2002) 
encontrarem 32,79 frutos planta-1 na cul-
tivar Campinas, também em um sistema 
de cultivo vertical, consideraram baixo 
esse número e atribuíram isso à menor 
incidência de radiação, especialmente 
nos estratos inferiores.

Ambientes de estresse como altas 
temperaturas, déficit hídrico e baixa 
radiação solar ou polinização deficientes 
são fatores determinantes na abscisão 
floral e consequentemente na redução do 
número de frutos (Wang & Camp, 2000; 
Ledesma et al., 2008). Isso indica que 
as temperaturas máximas elevadas que 
ocorreram no interior da casa de vege-
tação e a redução de aproximadamente 
30% da radiação incidente (Farias et al., 
1993; Radin, 2002) em função da cober-
tura da estrutura, podem ter provocado 
redução no número de frutos por planta, 
especialmente em Eldorado do Sul.

O número de frutos por planta foi 
coerente com o resultado da massa total 
de frutos, ou seja, em Eldorado do Sul, 
onde o número de frutos foi menor, a 
massa total de frutos também foi menor 
(196,4 g planta-1). Já, em Caxias do Sul, 
a cultura apresentou maior número de 
frutos e também maior valor de massa 
total de frutos (235,8 g planta-1). Em 
Caxias do Sul, a cultivar Aromas foi a 
que apresentou melhor resultado (287,6 
g planta-1) comparada à ‘Tudla’ (187,7 
g planta-1) e não diferiu das cultivares 
Oso Grande (241,9 g planta-1) e Cama-
rosa (225,8 g planta-1) (Figura 2b). Em 
Eldorado do Sul não houve diferença 
estatística entre as cultivares. Trabalhan-
do com a cultivar Oso Grande em Passo 
Fundo-RS, em sistema hidropônico 
vertical, Calvete et al. (2007) obtiveram 
produção média de 187,9 g planta-1. 
Fernandes et al. (2002) trabalhando 
com sistema vertical e em NFT com a 
cultivar Campinas encontraram valor 
de 233,2 e 364,4 g planta-1, respectiva-
mente. No entanto, Godoi et al. (2009), 

avaliando sistemas fechados de cultivo 
sem solo com o emprego de substratos 
utilizando a cultivar Arazá, obtiveram 
produção média de 998,7 g planta-1, 
valor bastante superior aos encontrados 
neste e nos outros trabalhos. A menor 
produtividade observada em Eldorado 
do Sul foi atribuída à maior temperatura 
do ar observada, quando comparada a 
Caxias do Sul, especialmente a partir da 
segunda quinzena de novembro (Figura 
1). Provavelmente isso ocorreu porque 
as altas temperaturas podem provocar 
inviabilidade do pólen e consequente-
mente abortos florais (Brazanti, 1989). 
No entanto, nesse tipo de sistema, pode-
-se aumentar a densidade de plantas e 
consequentemente a produtividade, o 
que, conforme Gimenez et al. (2008), é 
uma das vantagens do sistema sem solo. 
Também, segundo Godoi et al. (2009), 
elimina as dificuldades ergonômicas em 
cultivar plantas na superfície do solo, 
fator que tem dificultado o recrutamento 
de mão-de-obra.

Com relação à massa média por 
fruto, houve diferença entre os locais. 
O valor geral obtido em Eldorado do 
Sul (12,7 g fruto-1) foi maior do que 
em Caxias do Sul (11,7 g fruto-1). As 
cultivares analisadas não apresentaram 
diferença estatística entre si. Cunha & 
Biaggiani (1990) afirmam que o tama-
nho dos frutos é um fator inerente a cada 
variedade e a diferença entre a massa 
média por fruto pode estar associada 
a fatores genéticos, às condições do 
ambiente ou à interação entre ambos. 
Provavelmente a redução no número 
de frutos por planta em Eldorado do Sul 
favoreceu o aumento na massa por fruto.

A cultura do morangueiro apresentou 
maior produtividade no cultivo realiza-
do em Caxias do Sul, quando comparado 
a Eldorado do Sul, mesmo sem interação 
entre os locais e cultivares. Em Caxias 
do Sul, as cultivares Aromas, Oso Gran-
de e Camarosa apresentaram maiores 
produtividades quando comparadas à 
Tudla, mas não houve diferença entre as 
cultivares avaliadas em Eldorado do Sul.
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O taro (Colocasia esculenta), tam-
bém conhecido como inhame no 

centro-sul do Brasil, é a principal hor-
taliça da família Araceae. É uma cultura 
de importância econômica no estado do 
Rio de Janeiro, sobretudo em alguns 
municípios da Baixada Fluminense, 
como Cachoeiras de Macacu e Magé, 
que juntos produzem mais de 8.000 t/
ano, que representa cerca de 40% da 
produção da cultura no estado (CIDE, 
2007).

A planta caracteriza-se pela capaci-
dade de crescer em condições conside-
radas adversas a outras espécies, como 
excesso de água, elevada temperatura 
e habitat sombreado, como florestas 
tropicais (Imbert et al., 2004). Essa plas-
ticidade de adaptação tem possibilitado 

o uso do taro em sistemas agroflorestais, 
inclusive em cultivos consorciados, seja 
entre faixas de espécies arbustivas e 
arbóreas (alley cropping) (Anuebunwa, 
1992; Rosecrance et al., 1992; Oliveira 
et al., 2006), ou em linhas (Oliveira et 
al., 2007).

Tendo em vista a difusão de siste-
mas de plantio do taro em consórcio, 
tornam-se necessários estudos sobre o 
comportamento da espécie sobre di-
ferentes condições de sombreamento, 
bem como a acumulação de nutrientes 
nessas condições. Gondim et al. (2008) 
observaram plasticidade anatômica da 
lâmina foliar do taro, cultivar Japonês, 
quando submetido a diferentes inten-
sidades de sombreamento. Gondim et 
al. (2007), em estudo na Zona da Mata 

Mineira, relataram a possibilidade da 
associação de culturas de maior porte 
com a cultura do taro, desde que haja 
sombreamento com intensidade de até 
18%, em qualquer fase do ciclo, pois 
não causaria diminuição significativa 
de produção de rizomas. No tocante ao 
acúmulo de nutrientes, encontram-se 
resultados com cultivos a pleno sol, 
como nos trabalhos de Puiatti et al. 
(1992) e Sediyama et al. (2009), sendo 
que esses últimos verificaram que os 
dois nutrientes mais exportados pelo 
taro ‘Japonês’ foram N e K, com 133 e 
206 kg ha-1, respectivamente.

Estudos sobre as respostas do taro 
ao sombreamento ainda são escassos. 
Tendo em vista que o comportamento da 
planta é influenciado por vários fatores, 
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RESUMO
Foi conduzido um experimento em vasos com solo com o objetivo 

de avaliar o crescimento e acumulação de nutrientes de plantas 
de taro (Colacasia esculenta) sob níveis de sombreamento artificial. O 
experimento foi constituído de quatro níveis de sombreamento (0, 25, 
50 e 75% de restrição de luz) e nove coletas mensais, no delineamento 
de blocos casualizados em esquema de parcelas subdivididas, com 
quatro repetições. Os níveis de sombreamento foram obtidos com uso 
de armações galvanizadas revestidas de sombrite. A restrição de luz 
não modificou a biomassa total das plantas, todavia sob 50 e 75% de 
restrição de luz a razão raiz:parte aérea foi menor. Nessas condições, 
as plantas tiveram maiores alturas, número de folhas e área foliar, mas 
menor taxa de assimilação líquida. A restrição de 75% de luz atrasou 
em 30 dias a formação de rizomas-filhos e reduziu a produção final 
de rizomas. A restrição de luz não afetou a acumulação de macronu-
trientes, sendo o máximo acúmulo observado aos 102 dias do plantio 
para N, P e K, e aos 123 dias para Ca e Mg. Condições de acentuada 
restrição de luz induziram investimento inicial das plantas de taro na 
parte aérea em detrimento de raízes, com posterior atraso na formação 
dos órgãos de reserva levando à redução na produção de rizomas.

Palavras-chave: Colocasia esculenta, restrição de luz, área foliar, 
análise de crescimento vegetal.

ABSTRACT
Growth and nutrient accumulation of taro plants under 

artificial shading levels

An experiment was carried out in pots with soil to evaluate the 
growth and nutrient accumulation of taro plants (Colacasia esculenta) 
under artificial shading levels. The experiment consisted of four levels 
of shading (0, 25, 50 and 75% restriction of light) and nine monthly 
samples in a split-plot randomized block design with four replications. 
Shading levels were obtained through cubic metal frames covered 
with nylon nets. The restriction of light did not change the total 
biomass of plants, but root:shoot ratio was lower under 50 and 75% 
light restriction. Under these conditions taro plants showed greater 
height, number of leaves and leaf area, but lower net assimilation 
rate. The 75% light restriction delayed cormels formation by 30 
days and reduced the final cormels production. The light restriction 
did not affect the accumulation of macronutrients, and the maximal 
accumulation was observed at 102 days after planting for N, P and 
K, and 123 days for Ca and Mg. Intense light restriction induced an 
initial investment of taro plants in the shoot rather than roots, with 
subsequent delay in the formation of reserve organs leading to reduced 
cormels production.

Keywords: Colocasia esculenta, light restriction, leaf area, plant 
growth analysis.
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como variação genética, temperatura, 
luminosidade e disponibilidade de 
água e nutrientes, tornam-se necessá-
rios estudos de genótipos e condições 
climáticas diversas, para a avaliação do 
comportamento do taro sob sombrea-
mento, inclusive quanto ao acúmulo de 
nutrientes.

Assim, no presente trabalho objeti-
vou-se avaliar as taxas de crescimento 
e de acúmulo de nutrientes por plantas 
de taro, ecotipo ‘Chinês’, submetidas 
a níveis de sombreamento artificial, 
nas condições da Baixada Fluminense, 
estado do Rio de Janeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido de 
setembro de 2002 a julho de 2003, na 
Embrapa Agrobiologia, em Seropédica-
-RJ, região da Baixada Fluminense, com 
altitude de 30 m. Durante o período 
experimental, foram observados as tem-
peratura máxima e mínima diária com 
termômetro digital Equitherm, umidade 
relativa do ar com termo-higrômetro 
Instrutherm, e a radiação luminosa 
com radiômetro LI-190SA LICOR. As 
medições eram efetuadas à plena luz 
e ocasionalmente sob algumas das ar-
mações utilizadas nos tratamentos de 
restrição luminosa. Durante o período do 
experimento, as médias da temperatura 
e umidade do ar foram de 23ºC e 91%, 
respectivamente, com pluviosidade 
total de 1012 mm. A radiação luminosa 
a pleno sol, nas leituras realizadas às 
12 horas, variou de 1100 a 1800 µmol 
photon/m2/s.

Utilizou-se como substrato horizon-
te A de um Planossolo série Ecologia, 
com as seguintes características quí-
micas: pH em água 4,6; 0,0 cmolc dm-3 
de Al; 1,5 cmolc dm-3 de Ca; 1,3 cmolc 
dm-3 de Mg; 44 mg kg-1 de K e 59 mg 
kg-1 de P disponível. Foram acrescen-
tados vermicomposto, cama de aviário 
e calcário, todos na dose de 100 g kg-1 
de solo, e cinzas vegetais na dose de 50 
g kg-1 de solo. Todos foram misturados 
uniformemente ao solo, e a mistura foi 
acondicionada em vasos plásticos com 
capacidade de 10 L. Não foi feita adu-
bação de cobertura.

Foi adotado o delineamento experi-
mental de blocos ao acaso, em esquema 

de parcelas subdivididas, com quatro 
repetições. Nas parcelas foram dispostos 
os quatro níveis de sombreamento (0, 
25, 50 e 75% de restrição de luz), e nas 
subparcelas, as nove épocas de coletas 
(30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 e 
270 dias após plantio). Em cada vaso foi 
colocado um rizoma-muda, com massa 
média de 50 g. Utilizou-se uma cultivar 
de taro originária do município de Ma-
gé-RJ, que apresenta folhas com bainha 
verde e rizomas com polpa branca. Esse 
genótipo é o mais plantado na região da 
Baixada Fluminense e pertence ao grupo 
denominado Chinês.

O sombreamento foi obtido artifi-
cialmente com armações galvanizadas 
de formato cúbico, com arestas de 1,5 
m revestidas de malha do tipo sombrite, 
sendo que no tratamento controle (0%) 
as plantas foram mantidas sob ilumina-
ção natural. Para evitar interferência de 
outra fonte de sombreamento, as parce-
las foram distribuídas em local isento de 
sombra. Os vasos foram acomodados de 
forma equidistante dentro das armações, 
em área de 2,25 m2. A cada época de 
coleta retirava-se o vaso mais central 
e rearranjava-se os vasos de forma a 
manter a distância equidistante entre 
eles. A irrigação foi diária e aferida pela 
capacidade de campo nos vasos.

Em cada época de coleta foi cole-
tado um vaso por parcela. A altura da 
planta foi tomada do nível do solo até a 
inserção do pecíolo no limbo da folha 
de topo. As plantas foram cortadas ren-
te ao solo e a parte aérea separada em 
pecíolo e limbo foliar. As folhas foram 
cortadas e a área foliar de cada uma 
delas foi obtida segundo o método de 
Nolasco (1984), utilizando a fórmula 
ajustada para o taro “Chinês” A = 242,0 
X0,6656, sendo o valor de X = AA’ x AB x 
AB’/1000, em que: AA’ = distâncias da 
inserção do pecíolo e a extremidade do 
limbo foliar; AB = distância da extremi-
dade direita do limbo foliar à inserção do 
pecíolo; AB’ = distância da extremidade 
esquerda do limbo foliar à inserção do 
pecíolo. O material subterrâneo foi 
retirado do solo, lavado e separado em 
raízes, rizoma central e rizomas-filho. 
Os rizomas-filho foram contados e a 
matéria fresca mensurada.

Cada porção vegetal foi seca separa-
damente em estufa, pesada e moída. Em 

cada porção vegetal foram determinados 
o teor de N pelo método semi-micro 
Kjeldahl a partir de digestão sulfúrica, 
e os teores de P, K, Ca e Mg a partir de 
digestão nítrico-perclórica (Bataglia 
et al., 1983). O acúmulo de nutrientes 
foi obtido pelo produto entre o teor e a 
massa seca.

Os dados obtidos foram ajustados 
por regressão linear múltipla a diferentes 
modelos de crescimento, considerando 
o tempo como variável independente. 
O modelo exponencial polinomial de 3° 
grau foi escolhido por apresentar maior 
R2 e significância de todos os coefi-
cientes da regressão; os coeficientes 
obtidos são apresentados na Tabela 1. 
As taxas de crescimento e de acumula-
ção de nutrientes foram estimadas pelo 
método funcional de análise de cresci-
mento (Hunt, 1982). Por derivação dos 
modelos ajustados aos dados de massa 
seca total (W) e área foliar (A), foram 
estimados valores instantâneos da taxa 
de crescimento absoluto (TCA=dW/
dT) e da taxa de assimilação líquida 
(TAL=(1/A) x (dW/dT)), no tempo (T). 
A área foliar específica foi obtida pela 
razão entre a área foliar e a massa seca 
de folha.

Para os dados de número de rizomas 
e massa fresca de rizoma, foi efetuada 
uma análise de variância para cada 
época de coleta isoladamente, avaliando 
o efeito dos níveis de sombreamento, 
sendo as médias comparadas pelo teste 
de Tukey a 5% (Araújo, 2003).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A temperatura e umidade relativa do 
ar foram bastante similares quando men-
suradas dentro e fora das armações, em 
função da localização do experimento 
propícia aos ventos, o que possivelmente 
promoveu trocas constantes entre os 
dois ambientes. Desta forma, as diferen-
ças observadas entre os tratamentos de 
restrição de luz não podem ser atribuídas 
a diferenças nos parâmetros climáticos.

Sob 75% de restrição de luz, obser-
vou-se maior altura das plantas de taro 
em todas as datas de avaliação (Figura 
1), demonstrando que a baixa luminosi-
dade estimula o alongamento do pecíolo 
buscando maior captação de raios sola-

Crescimento e acumulação de nutrientes em plantas de taro sob níveis de sombreamento artificial
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res. O número de folhas aumentou até 
os 120-150 dias do plantio e reduziu-se 
após, indicando um processo de abscisão 
foliar ao final do ciclo (Figura 1). Sob 
75% de restrição de luz, observou-se 
maior número de folhas até os 180 dias 
de ciclo, em comparação às plantas sob 
plena luz (Figura 1). Entre os 210 e 
240 dias do plantio, o número de folhas 
foi similar nos diferentes tratamentos; 
todavia, ao final do ciclo, as plantas 
sem restrição luminosa apresentaram 
menor número de folhas, indicando ter 
havido senescência foliar mais intensa 
sob plena luz.

Nos tratamentos com restrição de 
luz foram observados maiores valores 
de área foliar específica, sobretudo dos 
180 aos 240 dias após plantio (Figura 
1), denotando a produção de folhas mais 

finas de taro sob baixa luminosidade. 
Esses resultados assemelham-se aos de 
Gondim et al. (2008), que observaram 
que o sombreamento promovia redução 
da espessura da folha em plantas da 
cultivar Japonês. Esse comportamento 
constitui uma resposta fisiológica típica 
das plantas sob restrição de luz, com 
estímulo à expansão do limbo foliar 
e alongamento dos caules e pecíolos 
(Wilson et al., 1999). Em plantas de 
mandioca cultivadas em faixas interca-
lares de leucena e guandu, Leihner et al. 
(1996) também registraram comporta-
mento similar, quanto à expansão foliar 
e alongamento dos caules e pecíolos.

Plantas sob restrição de luz apre-
sentaram menores valores da razão 
raiz:parte aérea aos 30 dias do ciclo (Fi-
gura 1), o que demonstra que sob restri-

ção luminosa ocorreu um investimento 
preferencial na formação de parte aérea 
em detrimento das raízes, priorizando-se 
a captação de luz. Dos 60 aos 150 dias, 
esta partição de biomassa se estabilizou, 
e a partir de 180 dias, ocorreu novamen-
te maior investimento proporcional na 
parte aérea nas plantas sob forte res-
trição de luz, acompanhando a maior 
área foliar (Figura 1). Gondim et al. 
(2007) também observaram em plantas 
de taro, cultivar Japonês, crescendo sob 
forte restrição de luz, um investimento 
preferencial de fotoassimilados na for-
mação da parte área em detrimento dos 
rizomas-filho. Analogamente, Faukai et 
al. (1984) observaram o favorecimento 
da produção de folhas em relação às 
raízes pela mandioca, a partir de 22% 
de restrição de luz.
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Figura 1. Altura da planta, número de folhas, área foliar específica (AFE) e razão entre a massa do sistema radicular e da parte aérea (R:S), 
durante o ciclo de cultivo de plantas de taro sob diferentes níveis de sombreamento artificial (plant height, number of leaves, specific leaf 
area and root:shoot mass ratio during the growth cycle of taro plants under different artificial shading levels). Seropédica, UFRRJ e Embrapa 
Agrobiologia, 2004.
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cidade fotossintética e redistribuição de 
fotoassimilados nos órgãos vegetativos.

A taxa de crescimento absoluto foi 
crescente até os 60 dias após plantio, 
reduzindo-se a partir deste período, 
demonstrando redução na velocidade de 
produção de biomassa com a ontogenia 
vegetal (Figura 2). A partir de 120 dias, 
a taxa de crescimento absoluto assume 
valores negativos, em consequência da 
redução da massa total da planta (Figura 
1). Desta forma, os valores das taxas de 
crescimento absoluto e de assimilação 
líquida são representados até 150 dias 
após plantio, pois em estádios posterio-
res foram estimados valores negativos 
erráticos destas taxas, de pouco signifi-
cado biológico (Hunt, 1982). No início 
do ciclo observaram-se valores da taxa 
de crescimento absoluto ligeiramente 
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Figura 2. Massa seca total (parte aérea e raiz), área foliar, taxa de crescimento absoluto (TCA) e taxa de assimilação líquida (TAL), durante 
o ciclo de cultivo de plantas de taro crescidas sob diferentes níveis de sombreamento artificial (total dry mass, leaf area, absolute growth 
rate and net assimilation rate during the growth cycle of taro plants grown under different artificial shading levels). Seropédica, UFRRJ e 
Embrapa Agrobiologia, 2004.

Em todos os tratamentos de restrição 
luminosa os valores máximos de área 
foliar ocorreram entre os 120 e 150 dias 
do ciclo (Figura 2), assim como obser-
vado por Zarate (1988). A partir deste 
período, ocorreu uma redução contínua 
da área foliar em virtude da senescência 
e abscisão de folhas. Ao longo do ciclo, 
os maiores valores de área foliar ocorre-
ram sob 75% de restrição de luz (Figura 
2), demonstrando que a limitação de luz 
estimula a expansão da lâmina foliar 
visando aumentar a área de captação de 
raios solares. Estes resultados corrobo-
ram com os de Gondim et al. (2008), que 
observaram plasticidade anatômica da 
lâmina foliar em plantas de taro, cultivar 
Japonês, quando submetidas a diferentes 
intensidades de sombreamento, o que 
provavelmente interfere em sua capa-

Os níveis de restrição de luz não 
influenciaram o acúmulo de matéria seca 
total das plantas de taro, sendo obser-
vados valores máximos aos 115 dias de 
ciclo com posterior redução da biomassa 
(Figura 2). Essa redução de biomassa 
após os 115 dias está relacionada com 
o início do processo de senescência 
foliar e de realocação de nutrientes e 
assimilados dentro da planta, que es-
tariam sendo enviados para os órgãos 
de reserva, sobretudo rizomas-filho 
(Figura 3). Gondim et al. (2007) também 
observaram esse comportamento na 
cultivar Japonês, e Puiatti et al. (1992) 
observaram comportamento semelhante, 
em condições de campo, porém com va-
lores superiores de acúmulo de matéria 
seca, para a cultivar Chinês, ambos nas 
condições de Viçosa-MG.

Crescimento e acumulação de nutrientes em plantas de taro sob níveis de sombreamento artificial
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superiores nas plantas crescendo sob 
restrição de luz, mas após os 60 dias de 
ciclo, as maiores taxas de crescimento 
ocorreram nas plantas crescendo sob 
plena luz (Figura 2).

A taxa de assimilação líquida, que 
indica a velocidade de acumulação de 
biomassa por unidade de área foliar, 
decresceu até assumir valores negativos 
a partir dos 120 dias de ciclo (Figura 

2), indicando que dessa data em dian-
te, a atividade fotossintética passou a 
ser menor que a respiratória, além da 
ocorrência de senescência foliar. A taxa 
de assimilação líquida foi menor nas 
plantas crescendo sob sombreamento, 
indicando menor atividade fotossintética 
por unidade de área foliar. Esta menor 
taxa de assimilação líquida nas plantas 
sob restrição luminosa pode estar as-
sociada à maior área foliar específica, 
ou seja, a baixa luminosidade induziu 
a produção de folhas mais finas, mas 
com maior área de interceptação de luz 
(Milla et al., 2008).

Os máximos acúmulos de massa 
seca nos órgãos de parte aérea (folha 
e pecíolo) e nas raízes das plantas de 
taro ocorreram em torno de 120 dias 
após plantio; por outro lado, no rizoma 
central e nos rizomas filhos ocorreu, 
respectivamente, em torno dos 240 e 270 
dias do ciclo (Figura 3). Esse compor-
tamento é similar ao observado em taro 
por Puiatti et al. (1992) e por Gondim 
et al. (2007) na cultivar Japonês. Isto 
ilustra que o processo de alocação de 
fotossintatos para os diferentes órgãos 
vegetais dessa espécie ocorre em mo-
mentos característicos, com um investi-
mento preferencial inicial na parte aérea 
e raízes para captação de luz, água e nu-
trientes. Ao final do ciclo há uma intensa 
translocação de assimilados para órgãos 
de reserva, inicialmente ao rizoma cen-
tral e posteriormente aos rizomas-filho, 
que são caules subterrâneos usados para 
propagação vegetativa dessa espécie.

Sob os níveis de 25 e 50% de res-
trição de luz, houve maior número final 
de rizomas-filho por planta (média de 
8 rebentos), em comparação às plantas 
crescendo sob luz natural e 75% de 
restrição de luz (média de 5 rebentos) 
(Tabela 2). Além disso, no maior nível 
de restrição de luz (75%) ocorreu atraso 
em 30 dias no início da formação de 
rizomas-filho. A massa fresca final de 
rizomas-filho foi menor sob o nível de 
75% de restrição de luz, quando compa-
rado aos níveis de 0 e 25% de restrição 
(Tabela 2). Essa diferença na produção 
final de rizomas-filho pode ser reflexo 
da partição diferencial de biomassa, ou 
seja, sob forte sombreamento as plantas 
de taro utilizaram maior quantidade de 
fotoassimilados para manutenção de 
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folhas ao final do ciclo, retardando a 
senescência foliar, em detrimento da 
translocação de assimilados para os 
órgãos de reserva. Gondim et al. (2007) 
também observaram que a restrição de 
luz, sobretudo no período intermediário 
de crescimento, resultou em menor 
quantidade de fotoassimilados para 
serem distribuídos aos rizomas-filho.

Considerando uma densidade hipo-
tética de 30.000 plantas/ha, usualmente 
praticada pelos produtores no estado do 
Rio de Janeiro, os resultados indicam 
um rendimento médio de 22 t ha-1 de 
rizomas, acima da produtividade média 
de 15 t ha-1 do estado do Rio de Janeiro 
(CIDE, 2007). Deve-se ressaltar que sob 
plena luz foram produzidos rizomas-
-filhos de maior tamanho, como indica-
do pela razão entre a massa fresca e o 
número de rizomas (Tabela 1), e estes 
maiores rizomas podem obter maior 

valor de mercado.
De forma geral, a acumulação de 

macronutrientes pelas plantas de taro 
não foi influenciada pela restrição de 
luz, e os valores encontrados (Figura 4) 
foram próximos dos apresentados por 
Puiatti et al. (1992) para essa cultivar 
Chinês. Os valores de máximo acúmulo 
de N, P e K foram observados aos 102 
dias após plantio, enquanto os máximos 
acúmulos de Ca e Mg ocorreram aos 123 
dias. O acentuado acúmulo de K e N no 
estádio inicial de desenvolvimento pode 
estar relacionado à boa disponibilidade 
desses nutrientes no solo utilizado, que 
recebeu adição de adubos orgânicos, 
associado à maior exigência da planta 
por esses elementos. Puiatti et al. (1992) 
também observaram acentuada acumu-
lação de N e K em plantas de taro, porém 
com estádio máximo de acumulação um 
pouco mais tardiamente, por volta dos 

165 dias.
O K foi o nutriente acumulado em 

maiores quantidades pelas plantas de 
taro, seguido pelo Ca, N, Mg e P (Fi-
gura 4), corroborando com resultados 
de Puiatti et al. (1992) em observações 
a campo. Considerando uma densidade 
de 30.000 plantas de taro/ha, esses re-
sultados significariam um acúmulo de 
225 kg de K, 105 kg de Ca, 75 kg de N, 
por hectare plantado com a cultivar Chi-
nês. Isto retrata uma grande capacidade 
de extração desses nutrientes por essa 
cultivar, demonstrando a necessidade 
da realização da prática da adubação 
em momentos que antecedam o pico de 
acumulação, aos 102 dias de ciclo para 
N e K, e aos 123 dias para Ca.

Considerando os teores de nutrientes 
nos rizomas-filho aos 270 dias após o 
plantio (14,4; 4,3; 29,0; 2,6 e 1,6 g kg-1, 
respectivamente, para N, P, K, Ca e Mg), 
e a estimativa de rendimento médio de 
22 t ha-1, verifica-se um potencial de 
exportação pelos rizomas-filho de 79 kg 
ha-1 de N, 24 kg ha-1 de P, 160 kg ha-1 de 
K, 14 kg ha-1 de Ca, e 9 kg ha-1 de Mg. 
Sendo assim, a porção comercializável 
da cultura do taro pode extrair quanti-
dades relevantes de K e N (Sediyama 
et al., 2009).

Em conclusão, os resultados obtidos 
indicam que condições de acentuada res-
trição luminosa (50 e 75% de restrição 
de luz) induzem um investimento inicial 
das plantas de taro Chinês no crescimen-
to da parte aérea e na expansão da área 
foliar em detrimento da produção de raí-
zes. Em conseqüência, a intensa restri-
ção luminosa acarreta, posteriormente, 

Tabela 1. Coeficientes do modelo exponencial polinomial de 3º grau, Y = exp (a+bt+ct2+dt3), 
ajustado aos dados de plantas de taro crescidas sob níveis de sombreamento artificial, durante 
o ciclo de cultivo (coefficients of the third degree exponential polynomial model adjusted to 
data of taro plants grown under artificial shading levels during growth cycle). Seropédica, 
UFRRJ e Embrapa Agrobiologia, 2004.

Característica
Restrição 

de luz
a b c d R2

Massa seca total 0 0,15 0,09 -5,91e-4 1,12e-6 0,87
25 1,99 0,06 -3,72e-4 7,21e-7 0,89
50 1,54 0,07 -4,26e-4 8,18e-7 0,87
75 1,14 0,07 -4,78e-4 9,14e-7 0,89

Área foliar 0 0,77 0,05 -3,23e-4 5,54e-7 0,74
25 1,27 0,05 -3,35e-4 6,09e-7 0,65
50 1,94 0,04 -2,68e-4 4,59e-7 0,72
75 2,08 0,04 -2,04e-4 2,83e-7 0,73

Tabela 2. Número e massa fresca de rizomas-filho de plantas de taro crescidas sob níveis de sombreamento artificial, durante o ciclo de 
cultivo (number and fresh mass of tillers of taro grown under artificial shading levels during growth cycle). Seropédica, UFRRJ e Embrapa 
Agrobiologia, 2004.
Dias após 
plantio

Níveis de restrição de luz (%)
0 25 50 75 0 25 50 75

Rizomas-filho (no/planta) Massa fresca de rizomas-filho (g/planta)
120 3,2 a* 3,0 a 0,7 b 0,0 c   13 a*   12 a     4 b     0 c
150 7,0 a 6,5 a 6,2 a 2,5 b   31 a   33 a   37 a   20 b
180 8,5 a 6,5 ab 8,5 a 5,0 b   78 a   81 a   74 ab   69 b
210 9,0 a 7,2 a 7,7 a 4,5 b 250 a 250 a 260 a 245 a
240 9,0 a 8,2 a 8,2 a 6,0 b 655 a 655 a 648 a 650 a
270 5,2 b 8,0 a 8,0 a 5,0 b 755 a 736 a 729 ab 705 b

*Médias seguidas de mesma letra dentro da mesma linha não diferem pelo teste de Tukey, p<0,05 (means followed by the same letter within 
the same line do not differ by Tukey test, p<0.05).
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atraso na formação das estruturas de re-
serva e uma redução na produtividade de 
rizomas-filho. Por outro lado, condições 
de moderada restrição luminosa (25% 
de restrição de luz) não modificaram os 
padrões de crescimento e de acumulação 
de nutrientes, em comparação às plantas 
crescidas sob plena luz, indicando que 
a cultura do taro pode ser associada a 
cultivos consorciados que promovam 
um moderado sombreamento.
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A sustentabilidade da agricultura 
ecológica preconiza o baixo uso 

de insumos, ao invés de simplesmente 
substituir os insumos industrializados, 
pelos naturais. Porém, a olericultura, 
incluindo a orgânica, caracteriza-se 
pelo intenso revolvimento do solo 
(desestruturação), exigindo mais mão-
-de-obra e desequilibrando o sistema 
solo-água-planta, principalmente pela 
redução da quantidade e qualidade da 
matéria orgânica e da fauna do solo, 
fatores que contribuem para redução da 
produtividade das culturas (Cividanes, 
2002; Szajdak et al. 2003; Souza & 
Resende, 2006).

No plantio direto o solo sofre o mí-
nimo distúrbio possível por se plantar 
diretamente sobre os restos culturais da 
lavoura anterior, adubos verdes ou ervas 

espontâneas em área de pousio tempo-
rário (Souza & Rezende, 2006). Esta 
forma de plantio promove benefícios 
com o aumento da população de artrópo-
des benéficos, favorece a estocagem de 
carbono, diminui a infestação de plantas 
espontâneas, reduz a compactação, di-
minui a temperatura do solo e propicia 
maior economia de água (De Freitas et 
al., 2000; Souza & Melo, 2003; Stone & 
Moreira, 2000; Silva et al., 2006). Estas 
características propiciam ao solo melhor 
condição física e química, prevenção 
da erosão e favorecem o aparecimento 
de microrganismos benéficos (Souza & 
Resende, 2006).

O plantio direto em cobertura viva 
de amendoim forrageiro e grama bata-
tais (Paspalum notatum) para alface e 
feijão-vagem proporciona resultados 

promissores, por controlar totalmente 
as invasoras pelas plantas de cobertura 
sem uso de capina ou herbicida e manter 
a produtividade semelhante ao plantio 
convencional (Oliveira et al., 2006a; 
Oliveira et al., 2006b).

A produção orgânica de alface em 
plantio direto reduziu os custos em 44%, 
comparado à produção em plantio sobre 
canteiros. Esse menor custo ocorre pela 
menor utilização de insumos e mão-
-de-obra (Araújo Neto et al., 2009). 
Assim, além do aspecto ecológico do 
solo (Primavesi, 2002), o plantio direto 
no sistema orgânico mostra-se como al-
ternativa viável para cultivo agrícola de 
hortaliças levando-se em consideração 
também os aspectos econômicos.

O rabanete é uma espécie exigente 
em solo fértil principalmente para evitar 
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de plantas espontâneas 

e cobertura viva de amendoim forrageiro (Arachis pintoi), associado 
à aplicação de composto orgânico na produção orgânica do rabanete 
em plantio direto. O experimento foi instalado na Universidade 
Federal do Acre, em Rio Branco-AC, de 15/06 a 14/07/2007. O 
delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados 
com parcelas subdivididas 4x3, em quatro repetições. As parcelas 
corresponderam ao sistema de plantio direto com cobertura viva de 
amendoim forrageiro, cobertura viva de planta espontânea, cobertura 
morta de planta espontânea e sistema de plantio em canteiro com solo 
descoberto. As subparcelas foram compostas pelas doses de composto 
orgânico de 5, 10 e 15 t ha-1 (base seca). O plantio direto na palha de 
plantas espontâneas teve desempenho semelhante ao preparo con-
vencional do solo, ambos superiores ao plantio sobre as coberturas 
vivas. A produtividade do rabanete cv. Cometo, não foi afetada pelas 
doses crescentes de composto orgânico, podendo aplicar-se apenas 
5 t ha-1, enquanto em preparo convencional do solo, o aumento da 
produtividade ultrapassa o plantio direto na palha apenas na dose 
maior de composto (15 t ha-1).

Palavras chave: Raphanus sativus L., Arachis pintoi, agroecologia, 
adubação orgânica.

ABSTRACT
Organic cropping of radish in no-tillage under died and live 

mulching

The use of volunteer plants and live coverage of peanut (Arachis 
pintoi) was evaluated, associating the application of organic compost 
in organic production of radish in no-till. The experiment was carried 
out at Federal University of Acre, in Rio Branco, Acre State, Brazil. 
A randomized complete block design with a split plot arrangement 
(4x3) and four replications was used. The plots consisted of the no-
tillage systems with live coverage of peanut, with live coverage of 
spontaneous plants (weeds), with mulching of spontaneous plants, 
and conventional soil tillage with no-mulching soil. The subplots 
were composed of the doses of organic compost of 5, 10 and 15 t 
ha-1 in dry basis. The no-tillage with straw weed mulch had similar 
performance to the conventional soil tillage, both superior to the crop 
on the no-tillage with live mulch. The productivity of the radish cv. 
Cometa, was not affected by increasing doses of organic compost, 
being possible to apply only 5 t ha-1, whereas in the conventional 
tillage, the increasing productivity was higher compared to the direct 
planting only in the higher dose of compost (15 t ha-1).

Keywords: Raphanus sativus L., Arachis pintoi, agroecology, 
organic fertilizer.
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distúrbios fisiológicos, como rachadura 
da raiz e pode não responder a doses de 
adubo orgânico, na faixa de 15 a 45 t ha-1 
de húmus de minhoca ou esterco bovino 
curtido (Costa et al., 2006). Santos et al. 
(1999), testando o uso de composto de 
lixo no desenvolvimento do rabanete, 
nas doses de 30; 60; 90 e 120 t ha-1 
observaram que doses crescentes do 
composto proporcionaram aumento 
nos níveis de nutrientes disponíveis e 
incrementarem a produção de massa 
seca, tanto da parte aérea como do 
sistema radicular do rabanete. Deve ser 
mencionado, que estas doses utilizadas 
estão muito acima da recomendação 
para olericultura orgânica que é de 15 t 
ha-1 de composto de esterco com restos 
vegetais (Souza & Resende, 2006).

Este trabalho teve como objetivo 
avaliar a produção de rabanete em 
plantio direto em cultivo orgânico sobre 
cobertura morta e viva de plantas espon-
tâneas e cobertura viva de amendoim 
forrageiro, associado à aplicação de 
composto orgânico.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado de 15 
de junho a 14 de julho de 2007, em casa 
de vegetação, do Setor de Agricultura 
Ecológica da Universidade Federal do 
Acre, em Rio Branco-AC (9°57’35”S, 
67°52’08”W, altitude de 150 m). Du-
rante o experimento, a temperatura 
média foi de 24ºC e umidade relativa 
do ar de 81% (Setor de Climatologia 
da Universidade Federal do Acre). A 
casa-de-vegetação media 24,75 m de 
comprimento por 8 m de largura, com 
2,2 m de pé direito e 3,7 m de altura 
central com as laterais abertas e coberta 
com polietileno transparente de 100 µ 
de espessura.

O solo do local foi classificado 
como ARGISSOLO Vermelho-Amarelo 
plíntico, tendo os seguintes resultados 
da análise química a 0-20 cm de pro-
fundidade: pH em água= 4,6; Pmehlich= 5,0 
mg dm-3; K+= 0,20 cmolc dm-3; Ca2+= 1,0 
cmolc dm-3; Mg2+= 1,3 cmolc dm-3; Al3+= 
0,70 cmolc dm-3; H+Al3+= 1,86 cmolc dm-3; 
SB= 2,54 cmolc dm-3; T= 4,4 cmolc dm-3; 
V= 58%; MO= 12,1 g kg-1.

O delineamento experimental foi em 

blocos casualizados com parcelas subdi-
vididas e quatro repetições. As parcelas 
(1,20 m x 6,15 m) corresponderam ao 
sistema de plantio direto (SPD) com 
cobertura viva de amendoim forrageiro, 
sistema de plantio direto com cobertura 
viva de plantas espontâneas, sistema de 
plantio direto com palhada de plantas 
espontâneas e sistema de plantio con-
vencional (canteiro e solo descoberto). 
As subparcelas representaram as doses 
de composto orgânico de 5, 10 e 15 t 
ha-1 com base em massa seca e mediam 
1,20 x 2,05 m, com o rabanete semeado no 
espaçamento de 20 x 6,3 cm, constituindo 
5 fileiras longitudinais nos canteiro e den-
sidade de 430.400 plantas ha-1.

O composto preparado com camadas 
alternadas de gramíneas e esterco de 
curral na proporção de 3:1 v/v, não teve 
a meda movimentada (aeração) e foi 
irrigado naturalmente pela precipitação 
pluviométrica, levando seis meses para 
sua maturação. A análise química reve-
lou a seguinte composição: N= 1,13%; 
P= 1,33%; K2O= 0,18%; Ca= 3,36%; 
Mg= 0,20%; S= 0,10%; pH em água= 
6,55; MO= 11,97%; Cinzas= 88,61%; 
Densidade (g/ml)= 0,87; Relação C/N= 
6,11.

O preparo do solo foi feito por meio 
de capina com roçadeira motorizada 
costal para as coberturas vivas e de capi-
na com enxada manual para a cobertura 
morta e encanteiramento sem cobertura. 
Este último foi levantado a 20 cm de 
altura e incorporado o composto, com 
auxílio de enxada manual (prática ado-
tada na região). Nos sistemas de plantio 
direto o composto não foi incorporado e 
sim distribuído superficialmente.

A cobertura viva de amendoim 
forrageiro cv. Amarillo foi plantada 
em sulcos 14 meses antes do início do 
experimento e irrigado até completo 
estabelecimento.

As plantas espontâneas desen-
volveram-se livremente no local. As 
principais espécies presentes na época 
do experimento eram: Capim-de-burro 
(Cynodon dactlon); Língua-de-vaca 
(Orthopappus angustifolius); Quebra-
-pedra (Phyllanthus mururi); Mastruço-
-do-brejo (Drymaria cordata) e Trapoe-
raba (Commelina benghalesis).

No solo com cobertura viva e morta 
foram abertos sulcos com auxílio de 

enxada manual e o canteiro com solo 
revolvido foi riscado com garfo de ma-
deira pontiaguda no espaçamento de 20 
cm entre os sulcos.

As sementes de rabanete foram 
semeadas em 15 de junho de 2007, 
diretamente nos sulcos feitos no solo. A 
cultivar Cometo possui ciclo de 28 dias 
nas condições de verão (Acre), raízes 
globulares, cor vermelha, diâmetro 
comercial de 2 a 3 cm, polpa crocante e 
mediana tolerância à isoponização e boa 
tolerância ao rachamento.

O desbaste foi realizado após o séti-
mo dia de plantio, mantendo o espaça-
mento entre plantas de 6,3 cm em média. 
No décimo quinto dia após o plantio, 
foi feita amontoa com finalidade de dar 
maior proteção à raiz, parte comercial 
da cultura.

No sistema de plantio direto (SPD) 
sobre cobertura viva de amendoim 
forrageiro e plantas espontâneas, foi 
necessário fazer capina manual próxi-
ma ao sulco de plantio, paralelamente 
à linha de plantio do rabanete, fato que 
dificulta o manejo com estas coberturas 
vivas para olerícolas de semeio direto 
como o rabanete, por apresentar baixa 
capacidade competitiva.

As irrigações foram realizadas de 
acordo com as necessidades da cultura 
utilizando sistema de micro aspersão, 
com uma lamina de 5 mm dia-1. Outros 
tratos culturais como controle de pragas 
e doenças não foram necessários.

A colheita foi realizada quando as 
plantas apresentaram o máximo de de-
senvolvimento vegetativo, aos 29 dias 
após a semeadura. Foram avaliados 
a produtividade comercial [multipli-
cação da massa fresca média da raiz 
comercial pela população de plantas na 
área útil (430.400 plantas/ha)]; consi-
derando para esta estimativa, o índice 
de 53,8% de área útil cultivada; massa 
fresca da raiz comercial (separação da 
parte aérea e limpeza de raízes laterais 
com posterior pesagem das raízes não 
rachadas, com Ø > 2 cm, massa seca da 
parte aérea (secagem em estufa a 65ºC 
até peso constante) e porcentagem de 
raiz rachada.

Os dados foram submetidos à análise 
de variância e análise de regressão para 
o fator quantitativo.

RLF Ferreira et al.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve interação entre os fatores sis-
tema de plantio e adubação para todas as 
variáveis analisadas (Figuras 1, 2, 3 e 4).

A produtividade comercial e a massa 
fresca da raiz comercial no plantio direto 
com palhada não foram afetadas com 
a dose de composto orgânico, porém 
observou-se rendimentos próximos ao 
obtido no preparo convencional do solo, 
ambos superiores aos demais sistemas 
de plantio (Figuras 1 e 2). Utilizando 
preparo convencional do solo, a pro-
dutividade respondeu linearmente à 
adubação orgânica, com 112,6 kg/ha/t. 
A produtividade no plantio direto com 
cobertura viva de plantas espontâneas 
cresceu 85,73 kg ha-1 para cada tonelada 
de composto utilizado, mesmo assim, 
com a máxima dose utilizada (15 t ha-1) 
a produtividade foi muito inferior à tes-
temunha e ao plantio direto com palhada 
morta (Figura 1).

A superioridade do plantio direto 
com palha de planta espontânea obser-
vada neste trabalho pode ser decorrente 
de vários benefícios diretos e indiretos 
ao solo e às plantas cultivadas, como 
a redução da infestação de plantas 
daninhas, diminuição da temperatura 
do solo, baixa condutividade térmica 
e alta refletividade dos raios solares da 
palhada, maior economia e infiltração 
de água e aumento da biomassa micro-
biana (Stone & Moreira, 2000; Silva et 
al., 2006; Yaduvanshi & Sharma, 2008; 
Wang et al., 2008), fatores estes que 
concorrem para um solo mais estável e 
equilibrado, resultando em bons rendi-
mentos das culturas agrícolas.

Uma das principais contribuições 
do plantio direto é o favorecimento na 
estocagem de carbono (De Freitas et al., 
2000; Souza & Melo, 2003; Yaduvanshi 
& Sharma, 2008). Dentre as formas de 
carbono, os ácidos húmicos, por terem 
maior peso molecular que os ácidos 
fúlvicos, contribuem para elevar a ca-
pacidade de troca e a absorção de água, 
diminuir o pH e melhorar a estrutura do 
solo, fatores ligados ao aumento da pro-
dutividade e da conservação do solo e da 
água (Primavesi, 2002). A concentração 
de ácido húmico é 42 a 59% maior em 
solos com plantio direto que em solos 
com preparo convencional (Szajdaka 

et al., 2003).
O baixo desempenho agronômico 

do rabanete em SPD sobre cobertura 
viva de amendoim forrageiro pode ter 
sido causado por competição e proces-
sos alelopáticos. Erasmo et al. (2004) 
afirmam que espécies de adubo verde 
da família Fabaceae como Mucuna 
aterrima, Mucuna pruriens, Crotalaria 
ochroleuca, Crotalaria spectabilis, 
Canavalia ensiformis e Cajanus cajan 
são espécies alelopáticas. Com isso, é 
provável que o amendoim forrageiro, 
sendo da mesma família das demais 
espécies citadas, também tenha efeito 
alelopático.

O uso de amendoim forrageiro como 
cobertura viva já foi testado para outras 
espécies e não causou redução de pro-
dutividade, como em feijão-de-vagem 

e alface (Oliveira et al., 2006a, 2006b). 
No entanto, com exceção da alface, o 
porte e o padrão de desenvolvimento 
dessas espécies são diferentes daquela 
avaliada neste trabalho, por possuírem 
porte mais elevado, ciclo mais longo e 
sistema radicular mais desenvolvido, 
fatores que favorecem essas espécies 
num processo de consórcio.

No plantio direto com cobertura 
viva de planta espontânea, a população 
de plantas de diferentes espécies que 
compunham o consórcio era bem varia-
da, potencializando a competição e as 
possibilidades de alelopatia, fatores que 
diminuem o desempenho das plantas de 
interesse agrícola (Larcher, 2004).

Os vegetais, no processo de alelo-
patia, produzem alomônios que inibem 
o desenvolvimento de outro vegetal 

Figura 1. Produtividade comercial de rabanete em resposta a doses de composto orgânico 
(marketable yield of radish depending on doses of organic compost). Rio Branco, UFAC, 2007.

Figura 2. Massa fresca de raiz em resposta a doses de composto orgânico (fresh root mass 
depending on doses of organic compost). Rio Branco, UFAC, 2007.
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(Larcher, 2004), além disso, outras 
pressões ambientais diretas, que incluem 
a competição por luz e nutrientes, a 
alelopatia e a interferência na colheita, 
e de forma indireta hospedando pragas, 
moléstias e nematóides (Souza et al., 
2003).

Apesar do SPD com cobertura viva 
de plantas espontâneas ser ecologicamen-
te correto por aumentar a biodiversidade 
no sistema, a cobertura viva proporcio-
nou baixa produtividade e redução da 
massa da raiz e da parte aérea, fatores que 
comprometem o rendimento econômico 
da olericultura.

No SPD com palhada não houve 
resposta do aumento das doses de adu-
bo orgânico, ao contrário do preparo 
convencional que tende a aumentar a 
produção se mais adubo for aplicado 

(Figura 1). Este fato decorre do SPD na 
palha aumentar gradualmente a fertili-
dade do solo, mesmo a adubação sendo 
aplicada em cobertura ou localizada no 
sulco de plantio (Pauletti, 1999).

A massa fresca da raiz comercial foi 
maior no plantio direto com palhada e 
no preparo convencional, comparado à 
cobertura viva com amendoim forrageiro 
ou com plantas espontâneas. No entanto, 
houve ajuste da regressão apenas no 
sistema com cobertura viva de plantas 
espontâneas e testemunha, que respon-
deram linearmente à adubação orgânica 
em 1,53 g/raiz/t e 1,409 g/raiz/t, respec-
tivamente (Figura 2).

A massa seca da parte aérea aumen-
tou linearmente com a dose de composto 
orgânico em 0,0325 g/planta/t com 
preparo convencional e 0,05 g/planta/t 

em cultivo utilizando cobertura viva 
(Figura 3).

O porcentual de raízes rachadas para 
o SPD com cobertura de planta espon-
tânea morta não foi influenciado com o 
aumento das doses de composto orgâ-
nico, porém diminuiu linearmente com 
preparo convencional do solo (-0,53 
pontos percentuais para cada tonelada 
de composto), com resposta quadrática 
para o SPD com amendoim forrageiro, 
registrando valor máximo de 5,01% de 
raízes rachadas na dosagem de 9,77 t 
ha-1 de composto orgânico (Figura 4).

Em cultivo de alface e vagem Oli-
veira et al. (2006a e 2006b) encontraram 
pouca diferença entre o plantio direto 
com cobertura viva e o preparo con-
vencional, tornando se mais evidente 
quanto maior é a dose de cama de aviário 
aplicada, que variou de 0 a 28 t ha-1. Esta 
dosagem de 28 t ha-1 em único cultivo 
parece ser alta, já que em olericultura as 
plantas possuem ciclo curto e durante 
o ano agrícola a adubação acumulada 
pode promover resultados antieconô-
micos, desequilibrar o solo e poluir os 
recursos hídricos. A recomendação de 
aplicação de composto orgânico para 
olericultura é de 15 t ha-1 (50% de umi-
dade) em cada ciclo de cultivo (Souza 
& Resende, 2006).

Na olericultura, que compreende 
uma das atividades mais exigentes 
em fertilidade do solo, Galvão (2008) 
recomenda 35 t/ha/ano em base seca 
ou 70 t/ha/ano em base úmida (50%). 
Para produção dessa quantidade de 
composto, é necessária uma área de 124 
m2, considerando um rendimento médio 
de 250 kg de composto para cada m3 
de pilha montada (Souza & Rezende, 
2006). Neste trabalho verificou-se que o 
sistema de plantio direto na palha man-
teve o mesmo nível de produtividade 
com apenas 5 t ha-1 (base seca), enquanto 
que com preparo convencional do solo o 
aumento da produtividade ultrapassa o 
plantio na palha apenas em doses altas 
15 t ha-1 (base seca).

O preparo convencional do solo em 
resposta linear às doses de composto e 
o plantio direto sobre palhada de plantas 
espontâneas, independente da dose de 
composto, promovem maiores produti-
vidades e massa fresca de raiz comercial 
do rabanete, que o plantio direto sobre 

Figura 3. Massa seca da parte aérea de rabanete em resposta a doses de composto orgânico 
(dry mass of the radish aboveground part depending on doses of organic compost). Rio 
Branco, UFAC, 2007.

Figura 4. Porcentagem de raiz rachada de rabanete em resposta a doses de composto orgânico 
(percentage of split root of radish depending on the dose of organic compost). Rio Branco, 
UFAC, 2007.
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cobertura viva de amendoim forrageiro 
e plantas espontâneas.
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O t o m a t e  p e r t e n c e  à  o r d e m 
Tubiflorae, família Solanaceae 

e ao gênero Solanum. Em razão da rea-
dequação da denominação científica do 
tomateiro, há autores que ainda utilizam 
Lycopersicon esculentum Mill. como o 
nome científico do tomateiro cultivado. 
No entanto, com base em evidências 
obtidas a partir de estudos filogenéticos 
utilizando seqüência de DNA (Spooner 
et al., 2005) e estudos mais aprofun-
dados de morfologia e de distribuição 
das plantas, há ampla aceitação entre 
taxonomistas, melhoristas e geneticis-
tas da nomenclatura S. lycopersicum 
(Warnock, 1988; Spooner et al., 2005; 
Peralta et al., 2006), conforme consta 
no Code of Nomenclature for Cultivated 
Plants (Brickell et al., 2004). 

O tomate pode ser cultivado em re-
giões tropicais e subtropicais no mundo 
inteiro, tanto para consumo in natura, no 

cultivo envarado, como para a indústria 
de processamento, através do cultivo 
rasteiro, destacando-se como a segun-
da hortaliça mais cultivada no mundo 
sendo superada apenas pela batata. Em 
2009, a safra mundial de tomate de mesa 
e indústria totalizou 141,4 milhões de t 
em área cultivada de 4,98 milhões de 
ha e produtividade média de 28,4 t/ha. 
O maior produtor mundial foi a China, 
com 34,1 milhões de t em 1,5 milhões 
de ha, mas com produtividade baixa, 
de apenas 22,6 t/ha. O Brasil produ-
ziu 4,2 milhões de t, em quase 66 mil 
ha, colocando-se em nono e décimo-
-primeiro lugares, respectivamente na 
escala mundial. A produtividade média 
foi de 64,7 t/ha. Os estados com maior 
participação na safra nacional foram 
Goiás, São Paulo e Minas Gerais com 
33,4, 16,0 e 11,4%, respectivamente 
(FAOSTAT, 2011; IBGE, 2011).

O advento do milho híbrido na dé-
cada de 1920 é considerado um marco 
na história do melhoramento de plantas 
pelo impulso propiciado a essa cultura 
em todo o mundo. O conceito de híbrido 
está intimamente relacionado com o 
vigor de híbrido ou heterose, que pode 
ser definido como a expressão genética 
dos efeitos benéficos da hibridação entre 
parentais geneticamente divergentes. 
As manifestações heteróticas exibidas 
por alguns cruzamentos podem ser 
devidas à complementação entre os 
locos relacionados a determinada ca-
racterística. Em relação à ação gênica, 
ocorrem contribuições individuais de 
genes favoráveis de ação aditiva de 
cada genótipo; além disso, agrega-se um 
suplemento de dominância e de sobre-
dominância, devido à ação intra-alélica 
ou de epistasia, como conseqüência da 
união de genótipos contrastantes. As 
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RESUMO
Objetivou-se avaliar e selecionar híbridos experimentais F1 de 

tomate de mesa do grupo salada quanto ao desempenho agronômico 
em condições de campo. Conduziu-se o experimento na Estação 
Experimental da Nunhems do Brasil, em Paulinia-SP, de fevereiro 
a junho de 2008. Obtiveram-se híbridos experimentais entre dez li-
nhagens do BAG de tomate da Nunhems. Utilizou-se o delineamento 
experimental blocos casualizados com 36 tratamentos, quatro repeti-
ções e dez plantas por parcela. Com base no agrupamento de médias 
pelo teste de Scott-Knott, os resultados do desempenho agronômico 
dos híbridos experimentais para sete características avaliadas mos-
traram grande variabilidade entre os genótipos para comprimento de 
fruto e largura de fruto, com quatro grupos de médias. Os híbridos 
mostraram boa variabilidade para produção de frutos por planta e 
altura de planta, com três agrupamentos cada e, para as características 
número de frutos por planta, número de pencas por planta e distância 
da primeira penca do solo, mostraram-se menos divergentes, com 
dois grupos de médias. HE-38 e HE-14, com valores heteróticos 
positivos, destacaram-se como os mais produtivos em relação ao 
híbrido-padrão Aplauso.

Palavras-chave: Solanum lycopersicum, heterose, melhoramento 
genético, hortaliça.

ABSTRACT
Agronomic attributes of F1 fresh market tomato hybrids

The study aims to obtain and select F1 resistant hybrids of tomato 
for fresh market and evaluate their agronomic attributes in field 
conditions. The work was carried out at Nunhems Experimental 
Station, located in Paulínia, São Paulo State, Brazil, from February 
to June 2008. The experimental design was completely randomized 
blocks with 36 treatments, four replications and ten plants per plot. 
Based on the grouping of means by Scott-Knott test, the performance 
of hybrids for seven agronomic traits showed great variability among 
genotypes for fruit length and width with four groups of means. There 
was good variability for yield per plant, and plant height with three 
groups of means for each character. The traits fruit number per plant, 
cluster number per plant, and distance between the first cluster and 
the ground showed little divergence with two grouping means. HE-
38 and HE-14 outperformed the standard Aplauso for fruit yield per 
plant showing positive heterotic effects.

Keywords: Solanum lycopersicum, heterosis, breeding, vegetable.
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pesquisas subseqüentes à introdução 
do milho híbrido permitiram a explora-
ção comercial do vigor de híbridos em 
várias espécies cultivadas de plantas de 
importância econômica, dentre as quais 
se destaca o tomateiro e seu emprego 
tem revolucionado a produção em todo 
o mundo (Melo, 2009). 

As vantagens de se utilizar híbridos 
F1 estão fundamentadas na combinação 
de diferentes características qualitati-
vas e quantitativas. Em hortaliças, as 
vantagens estão relacionadas à maior 
uni formidade,  v igor  da  p lanta , 
homeostase, maturação precoce, re-
sistência genética a patógenos, aumento 
da qualidade e da produtividade (Maluf, 
2001). O melhoramento do tomateiro 
visando à obtenção de combinações 
híbridas é um bom exemplo dessas 
vantagens, pois proporcionou enormes 
ganhos genéticos em praticamente todo 
o mundo, principalmente em relação a 
componentes da produção e resistência 
a doenças e pragas (Melo et al., 2009).

O trabalho teve como objetivos ava-
liar e selecionar híbridos experimentais 
F1 de tomate de mesa do grupo salada 
quanto ao desempenho agronômico.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido na Estação 
Agrícola Experimental da Nunhems do 
Brasil Comércio de Sementes Ltda., em 
Paulínia-SP, em condições de campo, 
de fevereiro a junho de 2008. Para a 
obtenção dos híbridos experimentais 
F1, utilizaram-se dez linhagens F6 de 
tomate de mesa do grupo salada da co-
leção biológica de tomate da Nunhems 
(Tabela 1).

Para a obtenção dos híbridos, uti-
lizou-se a técnica de cruzamentos 
manuais controlados, que envolveu a 
emasculação das flores dos parentais fe-
mininos na véspera da antese, a coleta de 
pólen dos genitores masculinos e a poli-
nização e identificação dos cruzamentos 
(Melo, 1989). Os frutos obtidos dos 
cruzamentos foram colhidos no estádio 
maduro. Para a obtenção das sementes 
F1, os frutos foram cortados, retirando-
-se as sementes juntamente com a massa 
gelatinosa. Essa mistura foi mantida 
sob fermentação natural em laboratório 

durante 48 horas. Em seguida, fez-se 
a lavagem visando à separação apenas 
das sementes. Após secagem completa, 
foram ensacadas, identificadas e arma-
zenadas em condições de 18°C e 40% 
de umidade relativa do ar.

O delineamento experimental foi 
blocos casualizados, com 36 tratamen-
tos, sendo 25 híbridos experimentais 
(Tabela 2) e 11 testemunhas (Tabela 1), 
utilizadas como padrões referenciais 
de desempenho agronômico. O ensaio 
foi realizado em condições de campo, 
com quatro repetições e 10 plantas por 
parcela com espaçamento de 1,60 m 
entre linhas e 0,40 m entre plantas na 
linha. As mudas foram produzidas em 
bandejas de poliestireno expandido de 
128 células com substrato comercial 
Golden Mix(R) à base de fibra de coco. 
O transplante para o local definitivo foi 
feito no estádio de três a quatro folhas 
definitivas.

O experimento foi conduzido no 
sistema envarado, com tutoramento 
individual das plantas em haste única, 
eliminando-se todas as brotações das 
axilas das folhas. A adubação foi feita 
de acordo com a análise de solo e as 
recomendações para a cultura do tomate. 
Utilizou-se fertirrigação com solução 
nutritiva por gotejamento a cada 20 cm. 
Como o objetivo do trabalho foi avaliar 
os componentes produtivos dos híbri-
dos e testemunhas sem a interferência 
de pragas e doenças, fez-se o controle 
fitossanitário das plantas com produtos 
registrados para a cultura sempre que 
necessário.

As avaliações agronômicas foram 
realizadas com base em dez plantas 
por parcela. Os dados foram anotados 
individualmente por planta e as médias 
foram calculadas por parcela. Avalia-
ram-se a produção de frutos por planta 
(PF) em quilogramas; número de frutos 
por planta (NF); número de pencas por 
planta (NP); distância da primeira penca 
do solo (DP) em centímetros; altura de 
planta (AP) em metros; comprimento do 
fruto (CF) em centímetros e largura do 
fruto (LF) em centímetros. Foi realizada 
análise de variância para todas as ca-
racterísticas avaliadas e constatando-se 
o valor de F significativo, aplicou-se 
o teste de agrupamento de médias de 
Scott-Knott (Scott & Knott, 1974), em 

nível de 5% de probabilidade. Utilizou-
-se o programa Genes para as análises 
genético-estatísticas (Cruz, 2006).

Estimou-se heterose-padrão para PF, 
utilizando-se o híbrido F1 Aplauso como 
padrão comercial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os quadrados médios dos trata-
mentos foram significativos pelo teste 
F (p<0,01) para as sete características 
avaliadas, exceto para número de pen-
cas por planta (p<0,05), evidenciando 
que houve variação genética entre os 
tratamentos. Os baixos coeficientes 
de variação, que ficaram entre 3,25 e 
17,24% (Tabela 3), demonstram a boa 
precisão experimental e que as sete ca-
racterísticas foram pouco afetadas por 
variações ambientais não controláveis.

Os resultados das avaliações das 
sete características para os 36 híbridos 
experimentais são apresentadas na Ta-
bela 3, cujas médias foram agrupadas de 
acordo com sua significância estatística 
pelo teste de Scott-Knott, adotado por 
motivo do elevado número de tratamen-
tos. Trata-se de um teste aglomerativo 
que visa à separação de médias de tra-
tamentos em grupos distintos, através 
da minimização da variação dentro e 
maximização da variação entre grupos 
(Scott & Knott, 1974).

Aliando a condução do experimento 
em época favorável de cultivo para a 
região com o controle fitossanitário, não 
houve incidência de pragas e doen-
ças prejudiciais à obtenção de dados 
das características avaliadas. Segundo 
Nizio et al. (2008), além de resistência 
às principais pragas e doenças, é neces-
sário que as cultivares de tomateiros 
a serem lançadas no mercado tenham 
características agronômicas desejáveis 
e que sejam melhores ou semelhantes 
às principais cultivares disponíveis no 
mercado.

Em relação à PF, houve variação de 
2,70 a 6,96 kg/planta, com diferenças 
significativas entre os híbridos, separan-
do-os em três grupos distintos. Entre os 
mais produtivos, as médias variaram de 
5,45 a 6,96 kg/planta, destacando-se os 
híbridos HE-38 e HE-14, com médias de 
6,96 e 5,88 kg/planta, respectivamente, 

Desempenho agronômico de híbridos F1 de tomate de mesa
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e que não diferiram do híbrido HE-37 
(5,68 kg/planta) e das testemunhas 
comerciais Aplauso, Nun4045 e Tyler, 
com 5,82, 5,68 e 5,45 kg/planta, nessa 
ordem (Tabela 3). Ao contrário do que 
foi verificado nesse trabalho, Gualberto 
et al. (2007), não obtiveram diferença 
significativa para produção de frutos 
de um híbrido experimental, AF 4392, 
em relação ao híbrido comercial Car-
men. Por sua vez, na comparação entre 
híbridos longa vida ‘Carmen’ e ‘Tyler’ 
superaram a produção total de híbridos 
experimentais cultivados no verão e 
inverno, respectivamente, em ambiente 

protegido e em campo (Pereira, 2010). 
Em estudo em ambiente protegido, 
Charlo et al. (2009), obtiveram maior 
produção por planta do híbrido Alambra 
conduzido com duas hastes por planta, 
concluindo que o resultado pode estar 
relacionado ao maior número de flores 
e maior área foliar fotossintetizante. 
Ainda, Seleguini et al. (2006) também 
constataram aumento da produção total 
de frutos do híbrido Duradoro, do tipo 
salada, com a diminuição do espaçamen-
to de plantio.

As manifestações heteróticas exibi-
das por alguns dos híbridos experimen-

tais F1 podem ser devidas à complemen-
tação entre os locos relacionados com o 
caráter produção de frutos por planta. O 
aumento da produção na cultura do to-
mate, relacionado à adoção de híbridos, 
foi anteriormente relatado por diversos 
autores, embora com magnitudes dife-
rentes (Melo, 1987; Souza, 2007).

Na avaliação de NF, observou-se 
variação de 26,27 a 46,68 frutos por 
planta, que separou os híbridos F1 em 
apenas dois grupos distintos de médias. 
Destacaram-se os híbridos experimen-
tais HE-38 e HE-27 com os maiores 
valores médios mensurados, 46,68 e 
46,47 frutos por planta, respectivamen-
te, mas que não se diferenciaram de 
outros híbridos F1 e das testemunhas. 
No grupo de híbridos utilizados como 
testemunhas, destacou-se Nun4045, 
com 43,85 frutos por planta (Tabela 3). 
Charlo et al. (2009) verificaram que a 
adoção de duas plantas por cova para o 
híbrido Alambra produziu maior número 
de frutos quando a planta foi conduzida 
com duas hastes em razão da emissão de 
maior número de racemos.

Para o caráter CF, houve variação 
de 5,34 a 6,64 cm entre os genótipos, 
agrupando-os em quatro grupos. O hí-
brido experimental HE-16 diferenciou-
-se dos demais genótipos, produzindo 
os frutos mais longos (6,64 cm). No 
segundo grupo, classificaram-se quatro 
híbridos com CF entre 6,03 e 6,20 cm 
(Tabela 3).

Em relação à LF, foi observada 
variação de 6,00 a 7,49 cm e as médias 
foram divididas em quatro grupos. 
O híbrido experimental HE-37, com 
7,49 cm, foi o que apresentou o maior 
diâmetro de fruto, porém, sem se dife-
renciar estatisticamente dos híbridos 
experimentais HE-17, HE-33 e HE-16, 
com medidas de 7,34, 7,25 e 7,21 cm, 
respectivamente e nem das testemunhas 
Tyler, Giovana, Ellen, Alambra, Domi-
nador e Carmen, com 7,41, 7,39, 7,35, 
7,17, 7,17 e 7,15 cm, respectivamente 
(Tabela 3). Na opinião de Flori & Maluf 
(1994), frutos de tomate do grupo sala-
da com diâmetro maior do que 7,5 cm 
são os preferidos pelo produtor porque 
significam maior rentabilidade. Nesse 
trabalho, esse valor só foi obtido pelo 
híbrido experimental HE-37. No entan-
to, os demais híbridos experimentais do 

Tabela 1. Características de resistência e suscetibilidade dos genitores utilizados nos cruza-
mentos para obtenção de híbridos experimentais e de testemunhas de tomate do grupo salada 
(characteristics of resistance and susceptibility of the control treatment and  the parents used 
in crosses to obtain experimental tomato hybrids for fresh market). Paulínia, IAC, 2008.

Genitor Resistência
06-4554-1 Gv, F2, Pto
06-4563-2 Gv, F2 , N (Mi, Mj)
06-4567-1 Gv, Ty1, Ty3, N (Mi, Mj)
06-4572-2 Gv, Sw, Ty1, N (Mi, Mj)
07-4043-2 Gv, Ty1, TMoV, Nv, F2, F3, N (Mi, Mj)
07-4046-3 Gv, Ty1, TMoV, Nv, F2, F3, N (Mi, Mj)
07-4134 F2, A, St, TMoV
07-4158 F2, A, St, TMoV, N (Mi, Mj)
07-4169 F2, V, A, Sw, Nv
07-4178 V, A, TMoV, N (Mi, Mj)
Testemunhas
Dominador (Agristar) F1, F2, For, V, TMoV, TYLCV, N (Mj)
Tyler (Sakata) F1, F2, V1, TMoVj, ToRMV (moderada), 

N (Mi 1,2,3,4), N (M)
Ty Fanny (Seminis) F1, F2, V1, TMoV, TYLCV, TYLCSV, N (Mi)
Nun 4044 (Nunhems) F1, F2, For, V, TMoV, Ty1, N (Mi, Mj)
Nun 4045 (Nunhems) F1, F2, For, V, TMoV, Ty1, N (Mi, Mj)
Ellen (De Ruiter Seeds) F1, F2, V, TMoV, Ty1, N (Mi)
Aplauso (Nunhems) F1, F2, V, TMoV, N
Torino (Nunhems) F1, F2, V, TMoV
Giovana (Zeraim Gedera) F0, F1, For, V, V1, ToMV, N (Mi, Mj)
Alambra (Clause) F1, F2, V, N
Carmen (Sakata) F1, F2, V1, ToMV

A= Alternaria solani; F1= Fusarium oxysporum f.sp. melonis, raça 0; F2= Fusarium 
oxysporum f.sp. lycopersici, raça 1; F3= Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, raça 2i; For= 
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici; Gv= Geminivírus; N (Mi)= Meloidogyne 
incognita; N (Mj)= Melodogyne javanica; Nv= Marchitez; Pto= Xanthomonas campestris 
pv. vesicatoria; St= Stemphylium solani; Sw= Tomato spotted wilt virus – TSWV; TmoV= 
Tomato mosaic virus; ToRMV= Tomato rugose mosaic virus; TYLCV= Tomato yellow leaf 
curl virus; TYLCSV= Tomato yellow leaf curl sardinia virus; Ty1= Tomato yellow leaf curl 
virus 1; Ty2= Tomato yellow leaf curl virus 2; Ty3= Tomato yellow leaf curl virus 3; V= 
Verticillium dahliae; V1= Verticillium dahliae, raça 1.
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mesmo grupo de médias não têm sua 
importância diminuída, pois tem-se 
observado uma tendência no mercado 
brasileiro de também valorizar frutos 
pequenos desde que tenham qualidade 
gustativa, a exemplo do que ocorre na 
Europa e Estados Unidos.

Analisando-se os valores médios 
de CF e LF, verificou-se uma pequena 
amplitude de variação, de 1,31 a 1,48 
cm, respectivamente, classificando os 
híbridos como sendo do grupo oblongo 
(Brasil, 2002). Esses resultados devem-
-se ao fato de os genitores utilizados 
fazerem parte do mesmo tipo varietal, 
ou seja, tomate do grupo salada. No 
Brasil, os frutos das cultivares de tomate 
de mesa são classificados, de acordo 
com o formato, em oblongos, quando 
o diâmetro longitudinal é maior do 
que o transversal, e redondos, quando 
o diâmetro longitudinal é menor ou 
igual ao transversal (Brasil, 2002). 
Nas normas da Comissão Econômica 
Européia (UNECE, 2009) e no Codex 
Alimentarius (FAO, 2002), o tomate é 
classificado em quatro grupos (redon-
do, achatado com sulcos, oblongo ou 
alongado e cereja). Como os segmen-
tos de tomate cultivados no Brasil não 
contemplam os tipos das classificações 
estrangeiras, recomenda-se a adoção da 
classificação brasileira.

O caráter AP mostrou grande varia-
ção entre os híbridos F1, cujas médias 

variaram de 1,28 a 2,41 m e foram 
divididas estatisticamente em três gru-
pos. Híbridos com altura de planta entre 
2,02 e 2,41 m não diferiram entre si e 
os híbridos experimentais HE-4 e HE-1 
produziram as plantas mais baixas, com 
1,28 e 1,35 m, respectivamente (Tabela 
3). Por facilitar o manejo das plantas, 
cultivares de hábito indeterminado 
com porte baixo são desejadas, desde 
que mantenham a produtividade das 
cultivares de porte alto. Seleguini et 
al. (2006) verificaram que a altura das 
plantas do híbrido Duradoro diminuiu 
linearmente com a redução do número 
de cachos por planta.

Na avaliação do NP e da DP, obser-
vou-se que a variação das médias foi 
pequena, resultando em somente dois 
agrupamentos em cada característica 
(Tabela 3). Isso foi devido à boa per-
formance de produtividade dos híbridos 
experimentais avaliados.

Para NP, os híbridos produziram 
entre 5,57 e 8,07 pencas por planta. 
Destacou-se o híbrido experimental 
HE-27, com média de 8,07 pencas por 
planta, mas que não se diferenciou 
estatisticamente da maior parte dos 
tratamentos, exceto dos sete híbridos 
do segundo agrupamento, cuja menor 
média foi 5,57 pencas por planta. Os 
resultados concordam com os de 
Seleguini et al. (2006), que também ob-
servaram diminuição do NP em relação 

à menor AP no híbrido Duradoro. Em 
estudo relacionando altura de desponta 
e espaçamento no híbrido Diva, Mueller 
& Wamser (2009) verificaram que o 
número e a produção de frutos totais 
e comerciais foram devidos ao maior 
NP observado na altura mais elevada 
de desponta; os autores verificaram, 
ainda, que o efeito do espaçamento entre 
plantas sobre a produção de frutos de 
tomate independeu do número de pencas 
por planta.

Em relação à DP, houve variação 
de 33,82 a 49,75 cm. O híbrido HE-20 
destacou-se com apenas 33,82 cm de 
distância da primeira penca ao nível 
do solo. No entanto, a exemplo do que 
houve com NP, não se diferenciou da 
maior parte dos genitores, com exceção 
dos onze genótipos que formaram o 
grupo de maior DP, cuja maior média 
foi 49,75 cm (Tabela 3).

Destacaram-se como mais produ-
tivos que o híbrido-padrão Aplauso, 
apenas dois híbridos experimentais, 
HE-38 e HE-14, com valores hete-
róticos médios de 19,59% e 1,03%, 
respectivamente (Tabela 4). Verificou-
-se que, exceto para estes dois híbridos 
experimentais, os demais apresentaram 
heterose-padrão negativa, mostrando a 
alta produtividade do híbrido Aplauso 
e o potencial dos híbridos experimen-
tais HE-38 e HE-14. Utilizando outros 
híbridos experimentais do tipo salada 
e ‘Débora Max’ como híbrido padrão 
comercial, Souza (2007) também obteve 
heterose positiva, embora de baixa mag-
nitude. Por sua vez, Souza et al. (2001) 
não obtiveram diferença significativa 
entre os tratamentos quanto à produção 
total de híbridos de tomate e concluí-
ram que a ausência de heterose poderia 
ser conseqüência de baixa divergência 
genética entre as cultivares parentais 
utilizadas.

Segundo Melo (1987), nas combi-
nações híbridas em que os parentais 
envolvidos apresentaram maior distan-
ciamento genético ou menor grau de 
parentesco, constatou-se que os efeitos 
heteróticos foram mais pronunciados. 
Por sua vez, Maluf et al. (1983) obti-
veram valores altos de correlação entre 
divergência genética e heterose em 
híbridos F1 de tomate e verificaram que 
os menores valores de heterose foram 

Tabela 2. Híbridos experimentais (HE) F1 obtidos de combinações entre linhagens F6 de 
tomate do segmento salada (experimental F1 hybrids (HE) obtained from combination among 
F6 fresh market tomato breeding lines). Paulínia, IAC, 2008.

HE Genitores HE Genitores
HE-1 06-4554-1 X 06-4563-2 HE-23 06-4563-2 X 07-4178
HE-2 06-4567-1 X 06-4554-1 HE-24 06-4567-1 X 07-4134
HE-4 07-4043-2 X 06-4554-1 HE-25 06-4567-1 X 07-4158
HE-6 06-4563-2 X 06-4567-1 HE-26 06-4567-1 X 07-4169
HE-9 07-4046-3 X 06-4563-2 HE-27 06-4567-1 X 07-4178
HE-10 06-4567-1 X 06-4572-2 HE-32 07-4043-2 X 07-4134
HE-11 07-4043-2 X 06-4567-1 HE-33 07-4043-2 X 07-4158
HE-12 06-4567-1 X 07-4046-3 HE-34 07-4043-2 X 07-4169
HE-14 07-4046-3 X 06-4572-2 HE-35 07-4043-2 X 07-4178
HE-16 06-4554-1 X 07-4134 HE-36 07-4046-3 X 07-4134
HE-17 06-4554-1 X 07-4158 HE-37 07-4046-3 X 07-4158
HE-20 06-4563-2 X 07-4134 HE-38 07-4046-3 X 07-4169
HE-21 06-4563-2 X 07-4158

Desempenho agronômico de híbridos F1 de tomate de mesa
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obtidos de cruzamentos entre genitores 
do grupo Santa Cruz. De acordo com os 
autores, como a característica produção 

comercial de frutos possui dominân-
cia incompleta, não se devem esperar 
valores significativos de heterose para 

genitores do grupo Santa Cruz. Em 
contrapartida, no mesmo trabalho, 
verificaram-se valores significativos de 

Tabela 3. Características vegetativas e dos frutos de híbridos experimentais de tomate de mesa do grupo salada (vegetative and fruit 
characteristics of experimental hybrids of tomato for fresh market). Paulínia, IAC, 2008.

Híbrido PF (kg/pl) NF (frutos/pl) CF (cm) LF (cm) NP (pencas/pl) AP (m) DP (cm)
HE-38 6,96 a 46,68 a 6,10 b 7,12 b 7,22 a 2,31 a 36,50 b
HE-14 5,88 a 40,75 a 5,69 d 7,03 b 7,55 a 2,28 a 38,38 b
Aplauso 5,82 a 43,60 a 5,51 d 7,06 b 7,40 a 2,30 a 45,04 a
Nun4045 5,68 a 43,85 a 5,55 d 7,02 b 7,55 a 2,37 a 39,75 b
HE-37 5,68 a 32,04 b 5,93 c 7,49 a 7,45 a 2,18 a 38,22 b
Tyler 5,45 a 37,32 a 5,81 c 7,41 a 7,90 a 2,23 a 46,38 a
HE-27 5,21 b 46,47 a 5,62 d 6,85 b 8,07 a 2,33 a 39,68 b
Ellen 5,10 b 32,68 b 5,79 c 7,35 a 7,27 a 2,05 a 37,22 b
HE-34 5,08 b 39,21 a 5,59 d 6,53 c 6,35 b 1,85 b 35,26 b
HE-36 5,02 b 36,09 b 6,20 b 6,98 b 7,47 a 2,24 a 38,43 b
HE-35 5,00 b 33,87 b 5,85 c 7,06 b 7,17 a 2,21 a 38,32 b
Torino 4,99 b 35,33 b 6,11 b 6,83 b 7,12 a 2,25 a 40,51 b
HE-32 4,96 b 32,80 b 6,15 b 7,01 b 7,25 a 2,19 a 36,60 b
Alambra 4,89 b 40,48 a 5,87 c 7,17 a 7,22 a 1,97 b 43,70 a
HE-12 4,88 b 40,40 a 5,62 d 6,90 b 6,85 a 2,25 a 46,00 a
HE-9 4,72 b 43,75 a 5,76 c 6,65 c 7,50 a 1,96 b 37,76 b
Giovana 4,67 b 32,91 b 5,82 c 7,39 a 7,12 a 1,95 b 37,87 b
Ty Fanny 4,64 b 32,71 b 5,98 b 7,05 b 7,17 a 2,11 a 49,75 a
Nun4044 4,62 b 38,51 a 5,34 d 7,04 b 7,52 a 2,30 a 40,55 b
HE-16 4,61 b 31,72 b 6,64 a 7,21 a 7,05 a 1,95 b 38,43 b
HE-33 4,60 b 29,55 b 5,66 d 7,25 a 7,05 a 2,08 a 41,87 a
HE-10 4,44 c 40,02 a 5,50 d 6,46 c 7,55 a 2,41 a 43,82 a
HE-4 4,31 c 29,25 b 6,03 b 6,93 b 5,82 b 1,28 c 36,77 b
Carmen 4,31 c 33,20 b 5,52 d 7,15 a 7,55 a 2,02 a 39,88 b
Dominador 4,10 c 29,66 b 5,88 c 7,17 a 7,95 a 2,25 a 40,39 b
HE-24 4,07 c 36,77 a 5,52 d 6,50 c 7,52 a 2,38 a 41,99 a
HE-17 3,97 c 26,75 b 6,07 b 7,34 a 6,25 b 1,74 b 47,17 a
HE-25 3,92 c 33,35 b 5,53 d 6,94 b 7,57 a 2,15 a 42,92 a
HE-1 3,90 c 31,97 b 5,93 c 6,69 c 5,57 b 1,35 c 35,48 b
HE-11 3,64 c 31,63 b 5,36 d 6,40 c 6,12 b 2,04 a 41,01 b
HE-20 3,55 c 32,05 b 5,47 d 6,21 d 7,17 a 1,92 b 33,82 b
HE-26 3,48 c 32,03 b 5,35 d 6,32 d 7,12 a 2,26 a 40,78 b
HE-23 3,45 c 32,72 b 5,51 d 6,14 d 7,20 a 1,75 b 35,85 b
HE-2 3,41 c 27,30 b 5,87 c 6,54 c 6,47 b 1,95 b 43,26 a
HE-6 3,23 c 34,57 b 5,37 d 6,00 d 6,92 a 1,76 b 34,44 b
HE-21 2,69 c 26,27 b 5,44 d 6,28 d 5,57 b 1,74 b 34,53 b
Média 4,58 35,20 5,75 6,88 7,10 2,07 39,97
CV (%) 17,24 14,70 3,25 3,69 8,37 8,80 9,08

1Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si, de acordo com o teste de Scott-Knott em nível de 5% de probabilidade 
(means followed by the same letter in the column do not differ according to the Scott-Knott test, 5% probability); PF= médias de produção 
de frutos por planta (means of yield per plant); NF= número de frutos por planta (number of fruits per plant); CF= comprimento do fruto 
(fruit length); LF= largura do fruto (fruit width); NP= número de pencas por planta (number of clusters per plant); AP= altura da planta 
(plant height); DP= distância entre a primeira penca e o solo (distance between the first cluster and the ground).
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heterose em relação à cultivar-padrão 
Santa Clara, concordando com valores 
heteróticos obtidos por Resende et al. 
(2000).

A ausência de heterose na maioria 
dos cruzamentos, para o caráter peso 
médio de fruto (Tabela 4), pode estar 
diretamente relacionada com o modo de 
herança para tamanho de fruto. Segundo 
Maluf et al. (1982), há ausência de do-
minância ou, de dominância incompleta 
em pequeno grau para peso médio de 
frutos.

A ausência de heterose não é deter-
minante de ausência de dominância. 
A heterose negativa, resultante do 
comportamento médio inferior de um 
híbrido em relação à média de seus 
parentais, deve ser justificada pela 
dominância direcionada à redução da 
expressão do caráter. Na ocorrência de 
locos com dominância positiva e locos 
com dominância negativa, os efeitos 
podem anular-se e a heterose pode não 
se verificar. A heterose é, portanto, a so-
matória dos efeitos favoráveis ao vigor 
dos locos em heterozigose na geração 
filial (Falconer, 1987). Mesmo conside-
rando que as interações de dominância 
e/ou sobredominância nem sempre si-
nalizam na direção de aumentar o valor 
fenotípico do caráter, deve-se enfatizar 
que, na ocorrência dessas interações, a 
obtenção de híbridos se configure como 
a melhor estratégia a ser adotada para o 

melhoramento e não a seleção de indiví-
duos superiores (Ramalho et al., 2000).

Com base no desempenho produtivo, 
HE-38 e HE-14 foram selecionados 
como os híbridos mais promissores.
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O e mprego de medidas indiretas 
para determinar o estado nutri-

cional das plantas tem sido objeto de 
pesquisas para várias culturas. Trabalhos 
de pesquisa têm demonstrado que, para 
algumas culturas, a concentração de clo-
rofila ou o enverdecimento das folhas se 
correlaciona positivamente com a con-
centração foliar de N. Isso ocorre pelo 
fato de que 70% do N contido nas folhas 
estão nos cloroplastos, participando da 
síntese e da estrutura das moléculas de 
clorofila (Marenco & Lopes, 2005). Por 
essa razão, o teor de clorofila no final 
da fase vegetativa tem sido relacionado 
com o estado nutricional de N de diver-
sas culturas (Argenta et al., 2001).

Não obstante, o método de extração 
e de determinação da clorofila em labo-

ratório (Arnon, 1949), ainda que fácil, 
apresenta algumas desvantagens, como 
grande consumo de tempo, coleta des-
trutiva do material vegetal, extração via 
maceração com acetona 80% e leitura 
em espectrofotômetro (Ferreira et al., 
2006). Por outro lado, a determinação 
da cor verde da folha é possível de ser 
realizada de maneira rápida por meio 
de clorofilômetro. O SPAD-502 é um 
clorofilômetro portátil que proporciona 
leitura instantânea, de maneira não 
destrutiva, sendo uma alternativa para 
avaliar o estado de N da planta em tempo 
real, pelo fato de haver correlação signi-
ficativa entre a intensidade do verde e o 
teor de clorofila com a concentração de 
N na folha (Gil et al., 2002; Fontes & 
Araújo, 2007).

O medidor portátil SPAD-502 ava-
lia, quantitativamente, a intensidade do 
verde da folha, medindo as transmissões 
de luz a 650 nm, onde ocorre absorção 
de luz pela molécula de clorofila, e a 
940 nm, onde não ocorre absorção (Gil 
et al., 2002; Ferreira et al., 2006). Com 
estes dois valores, o equipamento cal-
cula um número ou índice SPAD que, 
normalmente, é altamente correlacio-
nado com o teor de clorofila da folha e 
pode identificar deficiência de N, além 
de ter potencial de identificar situações 
onde a aplicação adicional de N não seja 
necessária (Gil et al., 2002).

Índices SPAD obtidos em folhas de 
diversas espécies apresentaram corre-
lação positiva com a suficiência de N, 
podendo este ser considerado um índice 
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RESUMO
O emprego do índice SPAD para o diagnóstico do estado de 

nitrogênio das culturas tem sido bastante estudado nos últimos anos. 
Entretanto, não existem trabalhos conclusivos acerca do seu empre-
go para a cultura da abobrinha. O objetivo do trabalho foi avaliar o 
emprego do índice SPAD para o diagnóstico do estado de nitrogênio 
na cultura da abobrinha (cv. Caserta). O experimento, com cinco 
doses de N (0, 50, 100, 200 e 400 kg/ha) foi conduzido a campo, 
no delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições. No 
início do florescimento, determinaram-se o teor de clorofila total, 
índice SPAD e teor de N na quarta folha completamente expandida, 
a partir do ápice, das plantas. O teor de clorofila total, o índice SPAD 
e teor de N total nas folhas aumentaram de forma quadrática com 
aumento das doses de N. Os níveis críticos foliares estimados de teor 
de clorofila total, índice SPAD e teor de N responsáveis pela máxima 
produtividade da cultura da abobrinha foram de 5,12 mg g-1 de matéria 
fresca, 55,62 unidades SPAD e 3,97 dag/kg de matéria seca, respec-
tivamente. Houve correlação linear e positiva das características 
avaliadas entre si. Os resultados deste trabalho indicam que o índice 
SPAD, determinado no final da fase vegetativa, pode ser usado no 
diagnóstico do estado de nitrogênio da cultura da abobrinha.

Palavras-chave: Cucurbita pepo, clorofila, nutrição mineral.

ABSTRACT
SPAD index for nitrogen status diagnosis of zucchini plants

The employment of SPAD index for N status diagnosis of crops 
has been largely studied in recent years. However, conclusive studies 
about its usefulness in zucchini plants were not found in literature. 
The objective of this study was to evaluate the employment of SPAD 
index for N status diagnosis of zucchini plants (cv. Caserta). The 
experiment was carried out in Viçosa, Minas Gerais State, Brazil, in a 
randomized block design with five rates of mineral N (0, 50, 100, 200 
and 400 kg/ha), with four replications. At the early flowering stage, 
total chlorophyll concentration, SPAD index and total N concentration 
in the fourth fully expanded leaf from the apex of zucchini plants were 
evaluated. The total chlorophyll concentration, SPAD index and total N 
concentration in zucchini leaves increased following a quadratic model as a 
function of the N rates. The estimated critical levels of total chlorophyll 
concentration, SPAD index and total N concentration on zucchini leaves 
responsible for maximum fruit yield were 5.12 mg/g of fresh matter, 
55.62 units and 3.97 dag/kg of dry matter, respectively. Significant 
linear and positive correlation between the evaluated characteristics 
was observed. The results indicate that the SPAD index can be used 
for N status diagnosis of zucchini plants.

Keywords: Cucurbita pepo, chlorophyll, mineral nutrition.
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apropriado para avaliar o estado de N 
das culturas (Blackmer & Schepers, 
1995; Gil et al., 2002; Fontes & Araújo, 
2007). O medidor portátil SPAD-502 
tem sido utilizado com sucesso para 
diagnosticar o estado de N em algodão 
(Neves et al., 2005), arroz (Carreres 
et al., 2000), batata (Gil et al., 2002), 
feijoeiro comum (Silveira et al., 2003), 
milho (Argenta et al., 2001), pimentão 
(Madeira et al., 2003), pepino (Güler & 
Büyük, 2007), tomate (Guimarães et al., 
1999; Sandoval-Villa et al., 2000; Güler 
& Büyük, 2007), entre outras culturas. 
Entretanto, em se tratando de cucurbitá-
ceas, trabalhos dessa natureza ainda são 
incipientes na literatura.

Em razão do exposto, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar o uso do índice 
SPAD para o diagnóstico do estado de 
N na cultura da abobrinha (Cucurbita 
pepo cv. Caserta).

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em 
área experimental da Universidade 
Federal de Viçosa, em Viçosa-MG. O 
solo da área experimental é classificado 
como Argissolo Vermelho-Amarelo 
Câmbico, textura Franco Argilo-Are-
nosa, com as seguintes características 
químicas (camada de 0-20 cm): pH em 
H2O= 6,8; K= 148,0 mg/dm3; P= 153,4 
mg/dm3; Ca= 4,1 cmolc/dm3; Mg= 0,7 
cmolc/dm3; S= 19,8 mg/dm3; Al= 0,0 
cmolc/dm3; H + Al= 1,49 cmolc/dm3 e 
matéria orgânica = 1,5 dag/kg.

As mudas de abobrinha (Cucurbita 
pepo cv. Caserta) foram produzidas em 
ambiente protegido, em bandejas de 
poliestireno expandido de 128 células, 
utilizando-se substrato comercial 
Plantmax®. A semeadura, uma semente 
por célula, foi realizada em 23/09/2008, 
e as mudas, transplantadas para o local 
de cultivo em 09/10/2008, quando apre-
sentaram duas folhas definitivas.

O experimento foi constituído de 
cinco doses de N (0, 50, 100, 200 e 400 
kg/ha), no delineamento experimental de 
blocos casualizados, com quatro repeti-
ções. Utilizou-se o espaçamento de 1,0 
x 0,6 m, contendo uma planta por cova. 
A parcela experimental foi constituída de 
20 plantas, dispostas em quatro fileiras 
com 5 plantas cada uma. A área útil da 

parcela correspondeu àquela ocupada 
pelas seis plantas centrais das fileiras 
centrais.

A adubação mineral (P, K e micro-
nutrientes) foi determinada mediante 
análise química do solo e recomenda-
ções para a cultura da abobrinha no 
estado de Minas Gerais (Carrijo et al., 
1999). Foi aplicado o equivalente a 15 
t/ha de esterco bovino curtido, 225 kg/
ha de superfosfato simples, 100 kg/
ha de cloreto de potássio, 15 kg/ha de 
sulfato de zinco, 10 kg/ha de bórax, 10 
kg/ha de sulfato de cobre e 0,5 kg/ha 
de molibdato de amônio. As doses de N 
foram aplicadas na forma de sulfato de 
amônio em razão de essa ser a principal 
fonte de adubo nitrogenado empregada 
na cultura na região. Além disso, o solo 
da área empregada apresentava dis-
ponibilidade alta de S (Alvarez et al., 
1999), além de terem sido veiculados, 
aproximadamente, 50 kg/ha de S como 
elemento acompanhante do superfosfato 
simples, sulfato de zinco e sulfato de 
cobre. Portanto, essas condições são 
suficientes para eliminar possíveis in-
terferências do S adicionado mediante 
a aplicação das doses crescentes de N 
na forma de sulfato de amônio.

Dez dias antes do transplante das 
mudas, foram aplicadas as totalidades 
do esterco bovino, de P e de micronu-
trientes, além de 40% do K e de 30% 
das doses de N. O restante do N e do 
K foi aplicado em duas coberturas: a 
primeira cobertura foi realizada 15 dias 
após o transplante e a segunda 25 dias 
após a primeira (Puiatti & Silva, 2005). 
A aplicação foi ao redor das plantas, 
seguida de irrigação por aspersão.

O preparo do solo constou de ara-
ção, gradagem e abertura de sulcos 
distanciados de 1,0 m e à profundidade 
de 25 cm. Os adubos de plantio foram 
distribuídos nos sulcos, incorporados e 
cobertos. Durante a condução da cultura, 
foram realizadas capinas manuais, com 
auxílio de enxada, mantendo as plantas 
sem competição com plantas invasoras. 
As irrigações foram periódicas, por 
aspersão convencional, de acordo com 
as necessidades da cultura. Assim, as 
plantas de abobrinha não sofreram com-
petição por plantas daninhas nem estres-
se hídrico durante o desenvolvimento.

No início do florescimento, 28 

dias após o transplante das mudas, 
determinou-se o índice SPAD na quarta 
folha completamente expandida, a partir 
do ápice. As medições foram realizadas 
entre as 7 e 9 h, utilizando o medidor 
portátil de clorofila SPAD-502 (Minolta 
Camera Co. Ltda.). Foram realizadas 
cinco medições do índice SPAD por 
folha, na região central do limbo foliar 
de cada planta da parcela útil, totalizan-
do 30 medições por parcela, em cada 
tratamento, sendo utilizada a média para 
representar os tratamentos.

Imediatamente após o término das 
leituras, as folhas foram destacadas de 
cada planta, acondicionadas em sacos de 
plástico escuro e levadas ao laboratório, 
onde foram mantidas sob refrigeração. 
Em seguida, tomou-se uma amostra 
composta de 0,1 g de massa de matéria 
fresca das folhas que haviam sido usa-
das para a leitura do índice SPAD; essas 
amostras foram maceradas em acetona a 
80%, na presença de CaCO3. Os extratos 
obtidos foram filtrados através de papel-
-filtro rápido, sendo os eluatos coletados 
em balões volumétricos, completando-
-se o volume ao final da filtragem para 
50 mL. A densidade ótica dos filtrados 
foi lida em espectrofotômetro a 645 e 
663 nm, utilizando cubetas de quartzo. 
A partir dessas leituras, determinou-se 
a concentração de clorofila nas soluções 
de leitura, de acordo com o proposto 
por Arnon (1949). Os valores das con-
centrações de clorofila total no limbo 
foliar foram expressos em base de massa 
(mg/g de matéria fresca).

Posteriormente, o restante das folhas 
foi acondicionado em sacos de papel, 
secos em estufa de circulação forçada de 
ar a 75oC, até atingirem peso constante. 
Depois de pesados, foram passados em 
moinho tipo Wiley com peneira de 20 
mesh e armazenados. Nas amostras de 
matérias secas das folhas, após a extra-
ção com água em banho-maria a 45oC, 
durante uma hora, determinaram-se as 
concentrações de N-NO3

- por colori-
metria, em espectrofotômetro a 410 nm 
(Cataldo et al., 1975). Determinaram-
-se, ainda, após digestão sulfúrica, os 
teores de N-orgânico na matéria seca 
das folhas por meio do reagente de 
Nessler (Jackson, 1982). Posteriormen-
te, calcularam-se os valores de N-total 
a partir da soma dos teores de N-NO3

- e 
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de N-orgânico.
Os resultados obtidos foram sub-

metidos à análise de variância, com 
desdobramento do efeito das doses de 
N em regressão, considerando-se até 5% 
de probabilidade. A escolha do modelo, 
além da significância do ajuste do (R2), 
levou em consideração a explicação 
biológica do fenômeno em estudo. 
Também foi realizada análise de corre-
lação de Pearson entre as características 
analisadas. As análises estatísticas foram 
realizadas utilizando o software SAEG, 
versão 9.1 (SAEG, 2007).

A partir da dose de 331 kg/ha de N, 
dose responsável pela máxima produti-
vidade de frutos de abobrinha (29,81 
t/ ha) (Pôrto et al., 2009), foram calcula-
dos os valores dos níveis críticos do teor 
de clorofila total, índice SPAD e teor 
de N nas folhas de abobrinha, seguindo 
método descrito em Fontes (2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O teor de clorofila total, o índice 
SPAD e o teor de N total nas folhas de 
abobrinha foram significativamente afe-
tados (p<0,01) pelas doses de N (Figuras 
1 a 3). O teor de clorofila total e índice 
SPAD apresentaram comportamento 
bastante similar, com resposta quadrá-
tica em função da elevação das doses 
de N (Figura 1 e 2). Esses resultados 
corroboram os obtidos por outros auto-
res para as culturas da abóbora (Swiader 
& Moore, 2002), algodão (Neves et al., 
2005), batata (Gil et al., 2002), feijoeiro 
comum (Silveira et al., 2003), melão 
(Azia & Stewart, 2001), tomate (Ferreira 
et al., 2006) dentre outras culturas, nos 
quais foram constatados aumentos nos 
teores de clorofila total e, ou, valores de 
índice SPAD nas folhas das plantas com 
incremento na dose de N aplicada. O N 
é um nutriente que participa da síntese e 
da estrutura das moléculas de clorofila, 
de modo que o aumento do suprimento 
de N às plantas, até determinado limite, 
proporciona incremento no teor de clo-
rofila e intensidade de cor verde nas fo-
lhas da planta (Fontes & Araújo, 2007).

Com o emprego da dose de 331 kg/
ha de N, dose responsável pela máxima 
produtividade de frutos de abobrinha 
(Pôrto et al., 2009), os valores dos níveis 
críticos estimados do teor de clorofila 

total e índice SPAD foram 5,12 mg/g 
de massa de matéria fresca e de 55,62 
unidades SPAD, respectivamente. O 
nível crítico de índice SPAD obtido 
no presente trabalho para a cultura da 
abobrinha se encontra próximo à faixa 
de valores de níveis críticos de índice 
SPAD (associados com a máxima pro-
dutividade) relatados por Swiader & 

Moore (2002) para cultura da abóbora. 
Esses autores encontraram valores de 
56,7 e de 59,0 unidades determinados 
em folhas novas recentemente expandi-
das, durante a fase de antese, em cultivos 
de sequeiro e sob irrigação, em experi-
mentos realizados em Urbana, Illinois, 
nos Estados Unidos.

O teor de N total na matéria seca das 

ŷ = 3,5142 + 0,0095**x - 0,000014**x2

R² = 0,93
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Figura 1. Teor de clorofila total na matéria fresca da quarta folha completamente expandida, 
a partir do ápice da abobrinha, em função de doses de N (total chlorophyll concentration in 
fresh matter of the fourth fully expanded leaf from the apex of zucchini plants as a function 
of the N rates). Viçosa, UFV, 2009.
**Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste t (significant at 1% of probability, t test).

ŷ = 42,058 + 0,0873**x - 0,00014**x2

R² = 0,93

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Ín
di

ce
 S

PA
D

 (u
ni

da
de

s)

N (kg/ha)

Figura 2. Índice SPAD na quarta folha completamente expandida, a partir do ápice da abobrinha, 
em função de doses de N (SPAD index in the fourth fully expanded leaf from the apex of zucchini 
plants as a function of the N rates). Viçosa, UFV, 2009.
**Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste t (significant at 1% of probability, t test).
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folhas de abobrinha também apresentou 
resposta quadrática em função do incre-
mento das doses de N (Figura 3). Com o 
emprego da dose responsável pela máxi-
ma produtividade de frutos de abobrinha 
(331 kg/ha de N) (Pôrto et al., 2009), o 
nível crítico estimado do teor de N foliar 
foi 3,97 dag/kg na matéria seca. Esse 
teor de N encontra-se muito próximo da 
faixa considerada suficiente por Jones Jr. 
et al. (1991) para a cultura da abobrinha, 
que seria de 4,0 a 6,0 dag/kg na matéria 
seca, diante da elevada produtividade 
obtida de 29,81 t/ha de frutos (Pôrto et 
al., 2009). Essa produtividade é bastante 
acima da média nacional, que é de 8-10 
t/ha (Filgueira, 2008); portanto, pode-se 
inferir que, nessas condições, as plantas 
apresentavam-se adequadamente nutri-
das quanto a esse nutriente.

Foram verificadas elevadas correla-
ções entre as características estudadas, 
com correlações de r= 0,96 (p<0,001) 
entre índice SPAD e teor de clorofila 
total, r= 0,93 (p<0,001) entre índice 
SPAD e teor de N total, e r= 0,96 
(p<0,001) entre teor de clorofila total e 
teor de N total. Esses resultados indicam 
a possibilidade de utilização do medidor 
portátil SPAD-502 na avaliação indireta 
do teor de clorofila total e na caracte-
rização do estado de N na cultura da 
abobrinha. Para tal fim, foram ajustadas 

as seguintes equações:
Teor de clorofila total (mg/g de ma-

téria fresca) = -1,3807 + 0,1162** SPAD
Teor de N total (dag/kg de matéria 

seca) = -2,6417 + 0,1175** SPAD
Vários trabalhos têm demonstrado que 

o conteúdo de clorofila, estimado com 
medidor portátil SPAD-502, correlaciona-
-se com a concentração de N na planta e 
também com o rendimento de diversas 
culturas, podendo ser usado como ferra-
menta auxiliar para caracterizar de forma 
indireta a necessidade de adubação nitro-
genada (Blackmer & Schepers, 1995; Gil 
et al., 2002; Ferreira et al., 2006; Fontes 
& Araújo, 2007). Em hortaliças, o medi-
dor portátil SPAD-502 tem sido utilizado 
com sucesso para diagnosticar o estado de 
N em batata (Gil et al., 2002), pimentão 
(Madeira et al., 2003), tomate (Guimarães 
et al., 1999; Sandoval-Villa et al., 2000; 
Güler & Büyük, 2007), dentre outras.

Em cucurbitáceas, em experimentos 
realizados nos Estados Unidos (Urbana, 
Illinois) com três cultivares/híbridos de 
abóbora (cultivar Libby-Select e híbridos 
‘698’ e ‘401’) submetidos a cinco doses 
de N (0, 84, 168, 252 e 336 kg/ha), em 
cultivos sob regimes de sequeiro e irriga-
do, Swiader & Moore (2002) verificaram 
alta correlação linear positiva e signifi-
cativa entre os valores do índice SPAD 
e os teores de N total, determinados em 

folhas novas recentemente expandidas, 
em diferentes fases de desenvolvimento 
da cultura (antese, início da frutificação 
e meio da frutificação). Os autores con-
cluíram que o índice SPAD pode ser em-
pregado na caracterização do estado de 
N das plantas e como ferramenta auxiliar 
para o manejo da adubação nitrogenada 
na cultura da abóbora. Em pepino, Güler 
& Büyük (2007) constataram correlação 
de r= 0.786 (p<0,001) entre índice SPAD 
e teor de N nas folhas das plantas, indi-
cando a possibilidade de utilização do 
índice SPAD na caracterização do estado 
de N dessa cultura.

Todavia, como o equipamento 
(SPAD-502) fornece leitura em unidades 
arbitrárias (leitura SPAD de conteúdo 
de clorofila, na faixa de 0,0 a 99,9), re-
comenda-se que ele seja calibrado com 
as extrações de clorofilas da cultura de 
interesse (Amarante et al., 2008), como 
realizado no presente estudo.

Os resultados deste trabalho indicam 
que o índice SPAD, determinado no final 
da fase vegetativa, pode ser usado com 
eficiência no diagnóstico do estado de N 
da cultura da abobrinha, a exemplo do 
que vem sendo observado para outras 
culturas.
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Sweet pepper is one of the highest 
widespread and popular species of 

vegetables in Brazil, and it is considered 
one of the ten species of greatest 
economic importance in the Brazilian 
vegetable market. With the increasing 
demand of this product in that country, 
sweet pepper is being cultivated mainly 
in greenhouses. However, the practice 
of two or more successive cultivations 
has caused an increased incidence of 
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ABSTRACT
Knowledge about the growth of crops allows the planning of 

rational cultivation methods which contribute to achieve greater 
potential of plant species, besides supplying information for the 
construction of descriptive mathematical models of growth. The 
growth curve of sweet pepper (Eppo hybrid), cultivated in coconut 
fiber in a greenhouse with fertirrigation, was determined. The 
experiment consisted initially of 160 plants divided into four blocks. 
Two plants were analyzed per block every 21 days after transplanting, 
ending at 189 days after transplant. The cultivation was carried out in 
plastics pots of 13 L containing coconut fiber, which were arranged 
in double rows, spaced 0.5 x 0.8 m between simple rows and 1.1 m 
between double rows. In each harvest the plant growth, production 
and quality of mature fruits were evaluated. The dry mass of the shoot 
increased with time, following the experimental model exponential 
of first order, reaching a maximum of 451.5 g/plant, 189 days after 
transplanting (DAT). The production of dry mass of leaves, stem, 
root and fruit also increased over time reaching maximum values 
of 68.7, 65.8, 11.5 and 302.9 g/plant, respectively, at 189 DAT. 
The same occurred with the leaf area per plant, plant height and the 
absolute rate of growth, whose maximum values were 6.183,5 cm2, 
136.9 cm and 4.4 g/plant/day, respectively. The growth of the plant 
was continuous throughout the cycle, and the highest amount of dry 
mass was accumulated in fruits, reaching a marketable production 
of 97.3 t ha-1. All fruits were classified as Extra.

Keywords: Capsicum annuum, growth analysis, fertirrigation.

RESUMO
Análise de crescimento de pimentão cultivado em fibra de 

coco em ambiente protegido

O conhecimento sobre o crescimento das culturas permite o 
planejamento de métodos de cultivo racional, que contribuirá para 
alcançar um maior potencial de espécies vegetais, além de fornecer 
informações para a construção de modelos matemáticos descritivos 
de crescimento. Diante disto, o objetivo deste estudo foi determinar 
a curva de crescimento do pimentão amarelo (híbrido Eppo) culti-
vado em fibra de coco em ambiente protegido com fertirrigação. O 
experimento compreendeu inicialmente 160 plantas, divididas em 
quatro blocos, sendo colhidas duas por bloco a cada 21 dias após o 
transplante, finalizando-se aos 189 dias após o transplante. O cultivo 
de pimentão foi feito em vasos plásticos de 13 L contendo fibra de 
coco, distribuídos em fila dupla, com espaçamento de 0,5 x 0,8 m 
entre fileiras simples e 1,1 m entre fileiras duplas. Em cada colheita 
foram avaliados o crescimento das plantas e a produção e qualidade 
de frutos maduros. A massa seca da parte aérea aumentou com o 
tempo, seguindo um modelo exponencial de primeira ordem, atin-
gindo um máximo de 451,5 g/planta aos 189 dias após o transplante 
(DAT). A produção de massa seca de folhas, caule, raiz e frutos 
também aumentou ao longo do tempo, seguindo o mesmo modelo, 
atingindo valores máximos de 68.7, 65.8, 11.5 e 302.9 g/planta, 
respectivamente, aos 189 DAT. O mesmo ocorreu com a área foliar 
por planta, altura da planta e a taxa de crescimento absoluto, cujos 
valores máximos foram de 6.183,5 cm2, 136.9 cm e 4.4 g/planta/dia, 
respectivamente. O crescimento das plantas foi contínuo ao longo do 
ciclo, sendo que a maior quantidade de massa seca foi acumulada nos 
frutos, cuja produção comercial chegou a 97.3 t ha-1, sendo totalmente 
classificados como Extra.
Palavras-chave: Capsicum annuum, análise de crescimento, 
fertirrigaçã o.
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pests and phytopathogens which survive 
in the soil and crop residues, such as 
nematodes, due to their continuous 
multiplication (Charlo et al. 2009).

Sweet pepper areas in São Paulo 
State have presented many problems 
with root-knot nematodes (Meloidogyne 
spp.), especially Meloidogyne incognita 
and M. mayaguensis which reduce the 
yield of the culture. There exists a lack 
of sweet pepper cultivars resistant to 

these nematodes, which mean frequent 
change in cultivation areas or the need 
of pesticides for soil treatment, resulting 
in negative environmental impacts. One 
possible solution for this problem is the 
cultivation in pots or bags filled with 
substrate.

Sweet pepper cultivation in pots is 
a recent technique, and therefore there 
are few published studies presenting 
useful data with appropriate technical 
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recommendations. Charlo et al. (2009), 
evaluating five sweet pepper hybrids 
in greenhouse utilizing coconut fiber, 
found that the hybrid Eppo is one of the 
most productive with 102.9 t ha-1 beyond 
having excellent fruit characteristics.

Knowledge about plant growth 
depending on time allows the planning 
of rational cultivation methods which 
contribute to achieve greater potential 
of plant species, besides supplying 
informations for the construction of 
descriptive mathematical models. The 
aim of the principles and practices 
of growth analysis is to describe and 
interpret the performance of species 
grown in the field or in a controlled 
environment (Hunt, 1990).

The economic production of 
a cultivar is the sum of all plant-
environment interactions, but to 
understand a little of the nature of the 
internal controls inherent of cultivar, it 
is necessary to measure more details 
than just production. Such knowledge 
is also essential to develop models to 
test the growth and production of a 
crop. These informations are obtained 
at certain intervals of time during the 
crop growing season. The variations 
of biomass and leaf area amount are 
used, over time, to estimate the various 
physiological indices such as absolute 
rate of growth, relative rate of growth, 
net assimilation rate, crop growth rate, 
index leaf area, among others.

Identify the behavior of sweet pepper 
growth, through the measurement of dry 
matter accumulation by plant, or dried 
plant parts (leaves, stems, fruits and 
roots) is fundamental to the planning 
of cultivation methods that express the 
maximum productive potential of plants.

Therefore, the aim of the present 
work was to evaluate the growth curve 
of sweet pepper (Eppo hybrid) cultivated 
in pots containing fertirrigated coconut 
fiber in greenhouse cultivation.

MATERIAL AND METHODS

The study was carried out in a 
greenhouse, arch type roof with wall 

height of 3 m, built of metal. The 
structure was covered with a transparent 
polyethylene film, activated against 
ultraviolet rays, with thickness of 150 
micrometers. The sides were protected 
with black polypropylene screen with 
50% shading. The greenhouse was 
located in the Sector of Vegetable 
Crops and Medicinal Aromatic Plants 
of UNESP in Jaboticabal, São Paulo 
State, Brazil.

The experiment consisted initially of 
160 plants which were evaluated every 
21 days after transplanting by removing 
two plants of each block until 189 days 
after transplanting. The sweet pepper 
hybrid evaluated was Eppo (Syngenta 
Seeds). This hybrid cultivar is a compact 
plant with short internodes and produces 
yellow fruits which are smooth and 
have a thick pulp. It shows resistance 
to cucumber mosaic virus (CMV) and 
tolerance to tomato spotted wilt virus 
(TSWV) (Syngenta, 2009).

For seedlings formation, (May 
1th, 2006), Plantmax Hortaliças® HT 
substrate was used in styrofoam trays 
with 128 cells. In each cell was sown 
one seed. After seeding, the trays were 
acclimated in a greenhouse, receiving 
irrigation three to four times a day.

At 33 days after seeding (DAS), 
the seedlings were transplanted to 
plastic cups of 300 mL, where they 
remained for 10 days to guarantee roots 
growth, and when they had five to eight 
definitive leaves and approximately 12 
cm height, they were transplanted to 
pots in their definitive location.

Sweet pepper seedlings were grown 
further in plastic pots of 13 L, filled with 
coconut fiber (Golden Mix® Misto 98). 
One seedling was transplanted in each 
pot, and the pots were placed in double 
rows, spaced 0.5 x 0.8 m between simple 
rows and 1.1 m between double rows. 
The coconut fiber has the following 
physical and chemical characteristics: 
total porosity of 94%, aeration capacity 
of 35%, available water retention 
capacity of 41% (Amafibra, s.d.1) and 
the following chemical characteristics: 
pH= 5.1, electrical conductivity of 1.0 
dS/m, 8.1 mg/L of nitrate-N, 53.0 mg/L 

of phosphorus, 44.6 mg/L of chloride, 
92.1 mg/L of sulfur; 17.7 mg/L of 
ammonia-N, 270.1 mg/L of potassium, 
12.6 mg/L of sodium, 9.9 mg/L of 
calcium; 6.6 mg/L of magnesium; 0.5 
mg/L of boron, 0.1 mg/L of copper, 0.4 
mg/L of iron, 0.1 mg/L of manganese 
and 0.5 mg/L of zinc.

Sweet pepper cultivation was 
fertirrigated with the nutritive solution 
recommended by Trani & Carrijo 
(2004). The following chemicals were 
used to prepare 1000 L of the solution: 
calcium nitrate (650 g), potassium nitrate 
(500 g), monopotassium phosphate 
(170 g), magnesium sulfate (250 g), 
magnesium nitrate (50 g), iron-EDTA 
(11 g of iron chloride + 15 g of disodium 
EDTA) and 150 mL of a stock solution 
of micronutrients. This stock solution 
of micronutrients was prepared with 
16.7 g of boric acid, 15 g of manganese 
chloride, 0.8 g of copper chloride, 0.3 g 
of molybdenum oxide and 2.6 g of zinc 
sulfate, dissolved in 1 L of water.

To promote the flow of the drainage 
water and thereby reduce the humidity 
in the greenhouse, the ground was 
covered with pieces of rock and the 
pots were placed on wooden supports 
near the floor.

The plants were pruned to have four 
main stems and staked individually in 
the shape of a “V.” For the control of 
both pests and diseases, the management 
adopted was performed upon visual 
detection of the agent, insect or 
pathogen, in accordance to the technical 
recommendations of the chemical 
product utilized.

The insecticides utilized were: 
abamectin, thiacloprid, thiamethoxam, 
formetanate and pirimicarb, for the 
control of the following pests: vegetable 
leaf miner (Liriomyza spp.), two-spotted 
spider mite (Tetranychus urticae), thrips 
(Frankliniella schultzei), cucurbit beetle 
(Diabrotica speciosa), green peach 
aphid (Myzus persicae) and silverleaf 
white fly (Bemisia argentifolli). The 
fungicides utilized were azoxystrobin, 
mancozeb and chlorothalonil + methyl 
thiophanate, for the control of the 
following diseases: blight (Phytophthora 

1AMAFIBRA, Fibras e substratos agrícolas da Amazonia Ltda. s.d. Holambra-SP.
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capsici), anthracnose (Colletotrichum 
gloeosporioides), cercosporiosis 
(Cercospora melangena) and mildew 
(Oidio spp.).

To evaluate the growth curve of the 
sweet pepper, the height of the plant 
and number of fruits, flowers and leaves 
were determined. The plants sampled 
were removed from the pots, divided 
into roots, stem, leaves and fruits. The 
leaf area was also measured and the 
organs were dried and weighed.

Based on the collected data we 
calculated the absolute and relative rates 
of growth of plant; proportion of leaf 
area; proportion of leaf mass; proportion 
of mass of fruits and specific leaf area. 
These calculations were based on the 
method described by Evans (1972) and 
Benincasa (1988).

The obtained growth characteristics 
were submitted to regression analysis, 
where the age of the plant was considered 
the independent variable expressed in 
days after transplanting. For the plants 
growth analysis, a logistic model was 
used, which is widely employed to 
represent empirical data of growth of 
animals and plants (Hoffman & Vieira, 
1977). A polynomial function was 
used when more appropriate for each 
characteristic.

Fruit harvesting was performed 
weekly, when at least 70% of its surface 
was yellow, which was done between 
98 days to 189 DAS. For the yield 
determination, six plants were evaluated 
from a block. After harvest, the fruits 
were rapidly taken to the laboratory 
where the following parameters were 
determined: average fruits length (LAF), 
average fruits diameter (DAF), length/
diameter ratio (L/D), average pulp 
thickness (PTA); average number 
of seeds (NAS); average weight of 
seeds (WAS); average weight of 
placenta (WAP); level of soluble solids 
(LSS) (determined with a portable 
refractometer), pH, titratable acidity 
(TA). TA was determined by adding 
40 mL of distilled water to a 10 mL 
aliquot of fruit juice along with three 
drops of 1% alcoholic phenolphthalein 
indicator. With the solution being 
titrated with a 0.1 N NaOH. The data 
were expressed as percentage of citric 
acid. The number of fruits per plant 

(NFP) and weekly distribution, total 
production per plant (TPP) and weekly 
distribution, average mass of fruits 
(MAF), total and marketable yield 
(ETYH and ECYH) and classification 
of the fruits were recorded during the 
harvests.

The classification of the fruits 
was based on the measurements of 
their length and diameter, which 
determined the class and subclass, 
respectively. Shape and coloration of 
the fruits were also identified, which 
determined the group and subgroup, 
respectively. The determination of 
marketable quality was based on the 
characterization and quantification of 
defects considered serious and slight. 
Therefore, the categories of the sweet 
pepper fruits were based on the limits 
of tolerance for these defects, allowing 
classification as Extra, Category I, 
Category II and Category III, according 
to the regulations of Companhia de 
Entrepostos e Armazens Gerais de 
São Paulo (CEAGESP) to improve the 
marketable standards of vegetables in 
Sao Paulo State (São Paulo, 1998).

RESULTS AND DISCUSSION

There was continuous accumulation 
of plant dry mass (PDM) over the entire 
cultivation cycle (Figure 1A), where a 
maximum of 451.5 g plant-1 was attained 
at 189 DAT. Plants needed 126 days to 
accumulate 50% of its dry mass. Fontes 
et al. (2005) found in sweet peppers 
grown (Elisa hybrid) in soil that the 
maximum accumulation of dry matter of 
the aerial part was 368.1 g/plant at 224 
days of cultivation after transplanting.

Figure 1B displays a continuous 
accumulation of total dry mass of leaves 
(TDML), with a maximum of 68.7 g/
plant being attained at 189 DAS. The 
maximum accumulation of dry mass of 
green leaves (DMGL) was estabilished 
at 168 days after transplanting, with the 
start of senescence of the plant and the 
appearance of senescent leaves, where 
98 days were necessary for the plant to 
accumulate 50% of the total dry mass 
of green leaves.

The dry mass accumulation for stem 
was constant, where the maximum was 

obtained at 189 days after transplanting, 
with a value of 65.8 g/plant (Figure 1C).

The maximum accumulation of dry 
mass of the roots was observed to reach 
at 189 days after transplanting with 11.5 
g/plant, showing the plants 50% of total 
accumulation of dry mass of roots at 77 
days (Figure 1D).

The accumulation of total dry mass 
of fruits (TDMFt) was continuous 
over the cultivation cycle, reaching 
a maximum value of 302.9 g/plant at 
189 days after transplanting (Figure 
2A). The maximum value of dry mass 
of green fruits accumulation (DMGFt) 
was observed at 147 DAS with 105 g/
plant; after this occurred a decline of the 
ripening of fruits (Figure 2A), which 
accounted for the continuous increase in 
the accumulation of dry mass of mature 
fruits (DMMFt), reaching its maximum 
at 189 days after transplanting, with a 
value of 271.6 g/plant(Figure 2A).

Analyzing the partition of the dry 
matter of the plants, it was seen that from 
the start of fruiting at 42 DAT until the 
end of the cycle, the fruits were main 
sinks of the plant, that is, those that 
showed the greatest accumulation of dry 
mass, as observed also by Hall (1977), 
Bhatt & Srinivasa (1997) and Fontes et 
al. (2005).

Plant height reached a maximum of 
136.9 cm at 189 days after transplanting 
(Figure 2B), where 112 days were 
necessary for the plants to reach 50% 
of the maximum height. Fontes et 
al. (2005) obtained for sweet pepper 
(Elisa hybrid) grown in soil, plants 
with a height of 91 cm at 224 days after 
transplanting.

The number of green leaves 
increased continuously up to 189 days 
after transplanting, when the number 
reached a maximum of 86.8 leaves/
plant (Figure 2C). However, the number 
of green leaves per plant did plateau 
at 168 days after transplanting, with 
senescence of the leaves.

The leaf area of the plants reached 
a maximum of 6,183.5 cm2/plant at 189 
days after transplanting, where at 72 
days after transplanting the plant showed 
50% of the maximum leaf area. From 
147 to 189 days after transplanting, there 
was a tendency toward stabilization of 
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the leaf area of the plant, with the start 
of the senescence of the leaves (Figure 
2D). Fontes et al. (2005) found for sweet 
pepper (Elisa hybrid) a maximum leaf 
area of 9,056 cm2/plant at 224 days after 
transplanting. Bakker & Van Uffelen 
(1988), under climatized greenhouse 
conditions with temperature varying 
at 18-24°C, found 6,293 cm2/plant at 
75 DAS for cultivar ‘Delphin’. At this 
time, the leaf area in the present study 
was approximately 3,315 cm2. These 
differences in leaf area can be associated 
with different environmental conditions 
and different genotypes used in each 
experiment.

The absolute rate of growth (ARG) 
reached a maximum of 4.47 g/plant/
day, or 11.1 g/m2/day, at 168 days after 
transplanting (Table 1). Fontes et al. 
(2005) found for this period an absolute 
rate of growth of 2.2 g/plant/day. Beese 
et al. (1982) determined an ARG of 16.4 
g/m/day for sweet pepper crops between 
100 and 140 days after emergence of 
the plants. Different values for growth 
rate of the crop can be due to various 

factors, among them being cultivar, 
density of planting, and management 
of environmental conditions (Fontes 
et al., 2005). The plants underwent the 
vegetative phase in autumn and winter, 
a period in which the temperature was 
falling, which could have affected 
negatively the development of the crop.

The re la t ive  ra te  of  growth 
(RRG) was greater at 63 days after 
transplanting, with 40.8 mg/g/day (Table 
1), decreasing progressively up to the 
end of the growing cycle (189 DAT), 
in accordance with the results found 
by various authors (Hall, 1977; Nilwik, 
1981; Beese et al., 1982; Fontes et al., 
2005).

The proportion of leaf area (PLA) 
decreased from 0.74 dm2/g to 0.13 dm2/g 
from 42 to 189 days after transplanting 
(Table 1). A similar behavior for the 
proportion of leaf area was reported 
by Fontes et al. (2005) who observed a 
decrease from 24.7 to 0.22 dm2/g from 
28 to 182 DAS. A decline in leaf area 
ratio starting 39 days after transplanting 
has also been found by Negreiros 

(1995). Diminution of the proportion 
of leaf area indicates a decrease in the 
amount of assimilated products destined 
for the leaves, which could cause a 
reduction in the relative rate of growth 
(Nilwik, 1981).

The proportion of dry mass of roots 
was seen to decrease over time. At 21 
DAT, the roots corresponded to 18.9% 
of dry mass of the plant, falling to 2.6% 
at 189 DAT. This could have occurred 
because the shape and size of containers 
marked influence on the growth of roots 
and shoots of the plant. In very high 
containers, the availability of oxigen in 
inferior part is reduced if the substrate 
is not well ventilated, which damage the 
breathing and root growth, and could 
promote the development of diseases 
(Souza, 1995).

The proportion of leaf mass (PLM) 
decreased continuously from 21 to 
189 days after transplanting from 
0.62 to 0.15, respectively (Table 
1). At the beginning of the growing 
cycle, the leaves represented 66.2% 
of the dry matter accumulated in the 

Figure 1. Dry mass of plant (DMP) (1A), of leaves (TDML), of green leaves (DMGL), of senescent leaves (DMSL) (1B), of stem (DMS) 
(1C) and of roots (DMR) (1D) of sweet pepper, hybrid Eppo depending on plant age (massa seca da planta (DMP) (1A), de folhas (TDML), 
de folhas verdes (DMGL), de folhas senescentes (DMSL) (1B), do caule (DMS) (1C) e das raízes (DMR) (1D) do híbrido de pimentão 
Eppo, em função da idade da planta). Jaboticabal, UNESP, 2009.
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plant. However, at 189 days after 
transplanting, the leaves corresponded 
to 15.4% of the dry matter accumulated 
in the plant. These results agree with 
those obtained by Clapham & Marsh 
(1987) who found decreasing values 
of the ratio of leaf mass in sweet 
pepper (Keystone Resistant Giant and 
Ladybell) cultivation over time.

The proportion of the stem mass was 
18.9% of the dry mass of the plant at 21 
DAT, and increased up to 42 DAT, the 
period in which the plant began to fruit. 
After this time, there was decrease in 
the percentage of dry mass of the stem 
in relation to the whole plant with the 
accumulation of dry mass of fruits.

The proportion of mass of fruits 
increased continually, from 42 to 147 
DAT, from 0.01 to 0.68, that is, at 42 
DAT the fruits represented 0.7% of 
the dry matter of the plant, and at 147 
DAT, 68.7%. From 147 DAT to 189 
DAT, there was a small decrease in the 
proportion of mass of fruits from 0.68 
to 0.67, respectively. Increasing values 

of mass of fruits were also observed by 
Fontes et al. (2005) who found increases 
of 18 to 51% of fruit dry mass in relation 
to the dry mass of the plant also in 
accordance to the results obtained by 
Champham & Marsh (1987).

The specific leaf area (SLA) was 
greater at 42 days after transplanting 
(DAT), with a value of 136.26 cm2/g 
(Table 2). Fontes et al. (2005) found for 
cultivated sweet peppers (Elisa hybrid) a 
greater specific leaf area of 200.8 cm2/g, 
at 42 DAT, followed by a continuous 
decrease down to 82.75 cm2/g at 189 
DAT. Miller et al. (1979) reported that 
the specific leaf area of sweet pepper 
(Keystone Resistant Giant) decreased 
up to 56 DAT (150 cm2/g) and in the 
subsequent period remained practically 
constant up to 112 DAT (139 cm2/g). The 
decrease in specific leaf area with age of 
the plant is the result of the reduction or 
paralysis of the expansion of leaf area 
(Negreiros, 1995) along with increased 
rates of leaf senescence and abscission 
(Scott & Batchelor, 1979).

The number of floral buds was 
greatest at 42 DAS, with a value of 
25.3 buds plant-1, decreasing to 4 buds 
plant-1 at 189 DAT (Table 2). However, 
the number of fruits was greatest at 
105 DAT, when the plants showed 12.2 
fruits/plant. It should be pointed out 
that the number of flowers per plant and 
number of fruits per plant are influenced 
greatly by the handling of the plants, 
by means of pruning and harvesting, 
respectively, thereby leading to large 
variations from one period to the next.

The level of soluble solids of the 
fruits was 8.1 (Table 3). Rocha et 
al. (2004), evaluating the chemical 
characteristics of sweet pepper hybrids 
fruits (Athenas and Magali R), observed 
soluble solid values (°Brix) varying 
from 4.4 to 4.9. These results are 
different from those found in the present 
work. This can be related to the stage 
of maturation of the fruits analysis by 
these authors, which was not mentioned. 
Another possible cause of this difference 
can be due to the cultivars utilized, as 

Figure 2. Dry mass of green fruits (DMGFt), dry mass of mature fruits (DMMFt), total dry mass of fruits (DMFt) (2A), height of plant 
(HP) (2B), number of green leaves (NL) (2C) and leaf area (LA) (2D) of Eppo sweet pepper plants, with age of plant (massa seca de frutos 
verdes (DMGFt), massa seca de frutos maduros (DMMFt), massa seca total de frutos (DMFt) (2A), altura da planta (HP) (2B), número de 
folhas verdes (NL) (2C) e area foliar (LA) (2D) de plantas de pimentão Eppo, em função da idade da planta). Jaboticabal, UNESP, 2009.
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they were not the same, or even that the 
sweet pepper production system inside 
a greenhouse using coconut fiber and 
fertirrigation, provided the plants with 
optimal conditions for better expressing 
their photosynthetic potential and 
accumulating greater amounts of soluble 
solids, since the amount of photo-
assimilated compounds is the result of 
the interaction between genotype and 
environment.

A mean pH of 4.9 was observed 
(Table 3), which is close to that observed 
by Factor (2003), who found in mature 

fruits of the sweet pepper ‘Margarita’, 
grown in different substrates and 
nutritive solutions pH values in the range 
of 4.9 to 5.0. In comparison, Charlo et 
al. (2009) evaluated the performance of 
five hybrids of sweet pepper in coconut 
fiber with fertirrigation, finding pH 
values varying from 4.9 to 5.2. The 
titratable acidity (TA) was found to be 
0.23% of citric acid.

The length and diameter average 
of the fruits were 9.1 and 8.2 cm, 
respectively (Table 3). Silva et al. 
(2005), evaluating the yield of the 

sweet pepper hybrid cultivars Matador 
and Zarco, in a greenhouse using a 
hydroponic system type nutrient film 
technique (NFT), verified that fruits had 
lengths of 8.5 and 10.7 cm, respectively. 
Frizzone et al. (2001) observed that 
the fruits of the sub-group yellow of 
the cultivar Marengo Hy grown in a 
greenhouse had a greater mean length 
of 10.5 cm.

Charlo et al. (2009) evaluated sweet 
pepper hybrids in coconut fiber with 
fertirrigation and found that the hybrids 
CLXP 1463, Eppo and Linea showed 
the greatest means of fruit diameters, 
with values of 7.8, 7.5 and 7.5 cm, 
respectively.

The average pulp thickness was 6.9 
mm (Table 3). Frizzone et al. (2001), in 
their studies with sweet pepper, cultivar 
‘Marengo HY’, of the subgroup yellow, 
found a mean pulp thickness varying 
from 2.5 to 5.6 mm. These values 
are lower than those obtained in the 
present work. It should be noted that 
the fruits that show a thicker pulp are 
more tolerant to transport, last longer 
post-harvest and have greater yield in 
mass, besides being more preferred in 
the market.

With regard to the length/diameter 
ratio, a value of 1.1 was found, that 
is, the fruits of this hybrid had an 
approximately square shape. This 
ratio is connected to shape of the fruit 
where the square-shaped fruits, also 
called blocks, show a length/diameter 
ratio closer to 1. More elongated fruits, 
whether of the rectangular or conical 
group, have a ratio bigger than 1 (Charlo 
et al., 2009).

The average number of seeds per 
fruit was 117.1, which corresponds 
to 2.0 g/plant. The average weight of 
placenta was 18.2 g/plant and mean 
weight of placenta+seeds was 20.3 g/
plant (Table 3).

The total production per plant was 
3.9 kg/plant, with the mean number of 
fruits per plant being 19.5 and weight 
average of fruits 200 g (Table 3). Silva et 
al. (2005), evaluating the yield of yellow 
sweet pepper cultivars in hydroponics, 
observed for the cultivars Zarco and 
Matador 17.7 and 31.2 fruits/plant, 
respectively and a production/plant of 
2.6 kg/plant for the hybrid Zarco. Charlo 

Table 1. Vegetative characteristics of sweet pepper plants, Eppo hybrid. Average values of 
21-day periods during the cultivation cycle (características vegetativas de plantas de híbri-
dos de pimentão Eppo. Valores médios do período de 21 dias durante o ciclo de cultivo). 
Jaboticabal, UNESP, 2009.

Age1 

(days)
ARG 

(g plant-1 day-1)
RRG 

(mg g-1 day-1)
PLA 

(dm2 g-1) PRM PLM

21 - - 0.44 0.18 0.62
42 0.43 22.55 0.74 0.13 0.54
63 1.53 40.75 0.44 0.08 0.34
84 2.18 28.44 0.33 0.06 0.25
105 3.61 26.47 0.27 0.05 0.20
126 3.48 16.35 0.23 0.03 0.17
147 3.68 12.80 0.19 0.03 0.15
168 4.47 12.01 0.14 0.02 0.15
189 1.15 2.67 0.13 0.02 0.15

1Days after transplanting (dias após o transplante); ARG= absolute rate of growth (taxa de 
crescimento absoluto); RRG= relative rate of growth (taxa de crescimento relativo); PLA= 
proportion of leaf area (razão de área foliar); PRM= proportion of root mass (razão de massa 
do caule); PLM= proportion of leaf mass (razão de massa de folhas).

Table 2. Proportions of stem and fruit mass, specific leaf area and number of floral buds and of 
fruits per plant, in sweet pepper Eppo hybrid depending on plant age (razão de massa do caule 
e de frutos, área foliar específica e número de botões florais e de frutos por planta em plantas 
de híbridos de pimentão Eppo, em função da idade da planta). Jaboticabal, UNESP, 2009.

Age1 

(days)
PSM PFtM

SLA
(cm2/g)

Floral buds Fruits
(n0/plant)

21 0.18 0.00 71.05 7.8 0.0
42 0.31 0.01 136.26 25.3 1.6
63 0.29 0.27 131.46 13.5 6.2
84 0.18 0.49 132.94 11.5 9.0

105 0.14 0.60 135.19 10.2 12.2
126 0.14 0.64 131.52 9.3 9.0
147 0.12 0.68 123.29 8.1 9.0
168 0.13 0.68 102.69 5.0 12.1
189 0.14 0.67 99.66 4.0 7.3

1Days after transplanting (dias após o transplante); PSM= proportions of stem mass (razão de 
massa do caule); PFtM= proportions of fruit mass (razão de massa de frutos); SLA= specific 
leaf area (area foliar específica).

Growth analysis of sweet pepper cultivated in coconut fiber in a greenhouse
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et al. (2009) obtained results similar 
to those observed in the present study, 
with yield of 4.1 kg/plant and 18.3 fruits/
plant for the hybrid Eppo cultivated in 
coconut fiber with fertirrigation.

The average mass of the fruits was 
200 g, this being less than that observed 
by Charlo et al. (2009) who found a 
mean of 224 g/fruit. These differences in 
average fruit weight are probably due to 
different climatic conditions of different 
experiments.

The estimated total yield per hectare 
was 98.0 t ha-1 and the estimated 
commercial yield per hectare 97.3 t 
ha-1 in 84 days of harvest (105 to 189 
DAT) (Table 3). Queiroga et al. (2002), 
evaluating the utilization of different 
materials as mulch, in the cultivation 
of the sweet pepper cv. Yolo Wonder, 
obtained a minimum yield of 4.1 t ha-1 
and maximum of 10.3 t ha-1. Furlan et 
al. (2002), studying irrigation water 
depths and application of CO2 in the 
production of sweet pepper cv. Mayata 
in a greenhouse, observed a maximum 
yield of 14.3 t ha-1. These differences in 
yield are due mainly to the cultivars and 
production techniques employed and 
also because of the production cycle. 
The productivity in this experiment 
is within the range of 80 to 110 t/ha 
expected in the pepper cultivation in 
greenhouse. However the yields from 
Queiroga et al. (2002) and Furlan et al. 
(2002) are lower than expected.

Rosa (1995) used a non-climatized 

protected environment to study a 
population of 20,000 plants/ha of 
the hybrid Zarco and obtained a total 
yield of 56.4 t ha-1, but did not define 
the cultivation cycle. Pereira (1995), 
studying the sweet pepper hybrid 
Amarelo Marengo Hy in a greenhouse, 
obtained a yield of 13.1 t ha-1 with 
20,000 plants/ha. 

Charlo et al. (2009) observed for 
the hybrid Eppo cultivated in coconut 
fiber with fertirrigation an estimated 
total yield of 102.9 t ha-1 and marketable 
yield of 102.6 t ha-1 over two months of 
harvest. In general, the yield obtained 
was superior to means found in other 
growing systems, which shows that 
cultivation in coconut fiber with 
fertirrigation is very promising.

For the classification of the 
fruits based on the São Paulo (1998) 
standards, the cultivar was classified as 
belonging to the square group (shape). 
The subgroup (coloration) was the 
subgroup yellow. With respect to the 
class (length), the fruits were placed in 
the class 12 (12 to 15 cm in length). The 
subclass of the fruits was subclass 8 (8 to 
10 cm in diameter). For the category, the 
produce was classified as Extra.

It is concluded that, for this 
cultivation system, the growth of the 
plants was continuous throughout the 
cycle, where the fruits accumulated 
the greatest quantity of dry matter. 
The marketable production of mature 
fruits was 97.3 t per hectare, where the 

produce was classified as Extra.
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As orquídeas estão entre as plantas 
ornamentais mais apreciadas e 

de grande valor comercial, devido, 
principalmente, à sua capacidade de 
combinação genética e à beleza, forma 
e cor de suas flores. Dificilmente essas 
espécies formam sementes na nature-
za, e, quando formam, apenas 3 a 5% 
germinam (Tombolato & Costa, 1998).

A cultura de tecidos se destaca como 
uma técnica que viabiliza a germinação 
de sementes possibilitando a obtenção 
de grande quantidade de mudas em curto 
espaço de tempo. As primeiras aplica-
ções da micropropagação na multiplica-
ção e crescimento de espécies do gênero 
Orchidaceae datam da década de 1960 
(Tombolato & Costa, 1998). Desde en-
tão, houve intensificação nas pesquisas 
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RESUMO
Objetivou-se avaliar a influência do ambiente de cultivo e de 

concentrações de silicato de cálcio no crescimento in vitro de uma 
espécie nativa de orquídea (Brassavola perrine) e de um híbrido 
[(Laelia cattleya Culminant “Tuilerie” x Laelia cattleya Sons Atout 
Rotunda) x Brassolaelia cattleya Startifire Moon Beach]. Plântulas 
oriundas de sementes germinadas in vitro com aproximadamente 0,5 
cm de comprimento foram inoculadas em frascos com capacidade 
para 250 mL contendo 60 mL de meio de cultura MS, acrescido de 
silicato de cálcio (0; 0,5; 1,0 e 2,0 mg L-1) em ambientes de cultivo 
[natural (casa de vegetação) e artificial (em sala de crescimento)], 
em todas as combinações possíveis. O meio de cultura teve seu pH 
ajustado para 5,8±0,1 e geleificado com 5,5 g L-1 de ágar antes do 
processo de autoclavagem a 121ºC e 1 atm por 20 minutos. Ao final 
de 150 dias foram realizadas avaliações biométricas e análises mi-
cromorfológicas (miscroscopia de varredura) nas plântulas. Maior 
crescimento foi obtido com a utilização de 2,0 mg L-1 e 1,0 mg L-1 
de silicato de cálcio para o híbrido e espécie nativa, respectivamente, 
em sala de crescimento. As orquídeas em estudo são espécies anfies-
tomáticas, com estômatos do tipo tetracítico (híbrida) e anomocítico 
(nativa). A presença do silício na estrutura foliar proporcionou o 
correto desenvolvimento (ausência de deformações estruturais) de 
plântulas de orquídeas.

Palavras-chave: Brassavola perrine, Laelia cattleya, Brassolaelia 
cattleya, cultura in vitro, microscopia, anatomia vegetal, biometria.

ABSTRACT
Light quality and silicon on growth in vitro of native and 

hybrid orchid species

The vegetative propagation techniques using tissue culture can be 
a valuable tool in the production of orchid seedlings. The objective 
of this study was to determine the concentration of calcium silicate 
and light quality that provides better growth in seedlings of native 
orchid (Brassavola perrine) and hybrid [(Laelia cattleya Climax 
“Tuilerie” x Laelia cattleya Sons Atout Rotunda) x Brassolaelia 
cattleya Startifire Moon Beach]. Seedlings from seeds germinated 
in vitro with approximately 0.5 cm long were inoculated in 250 
mL flasks containing 60 mL of culture medium MS, plus calcium 
silicate (0, 0.5, 1.0 and 2.0 mg L-1) in environments of culture [natural 
(a greenhouse) and artificial (in a growth room)] in all possible 
combinations. The culture medium had its pH adjusted to 5.8 ± 0.1 
and solidified with 5.5 g L-1 of agar before autoclaving at 121º C and 
1 atm for 20 minutes. After 150 days biometrics and ultrastructural 
analysis (scanning microscopy) were carried out. Greater growth 
of seedlings was obtained with the use of 2.0 mg L-1 and 1.0 mg 
L-1 of calcium silicate for hybrid and native species, respectively. 
The orchid species in study are anfistomatic with the type tetracytic 
(hybrid) and anomocytic (native) stomata. The presence of silicon in 
the leaf structure provided correct development (absence of structural 
deformations) of seedlings of orchids.

Keywords: Brassavola perrine, Laelia cattleya, Brassolaelia 
cattleya, in vitro culture, microscopy, plant anatomy, biometrics.

(Recebido para publicação em 25 de março de 2010; aceito em 19 de agosto de 2011)
(Received on March 25, 2010; accepted on August 19, 2011)

visando diminuição dos custos de pro-
dução, obtida através da substituição das 
lâmpadas fluorescentes utilizadas nas 
salas de crescimento pela luz natural, e 
modificações na formulação do meio de 
cultivo (Rocha et al., 2007). Gastos com 
iluminação artificial nas salas de cultivo 
somam, aproximadamente, 65% do total 
de energia elétrica utilizada nos labora-
tórios de cultura de tecidos de plantas 
(Standaert-de-Metsanaere, 1991).

Efeitos benéficos da luz natural e de 
modificações na composição nutricional 
dos meios de cultura foram observados 
na micropropagação de coqueiro (Cocos 
nucifera L.) cv. Yellow Malayan Dwarf 
com redução nos custos de produção 
das mudas (Talavera et al., 2005). 
Modificações na composição do meio 

de cultivo, como a adição de fontes de 
silício, promovem efeitos benéficos nas 
plantas, elevando o conteúdo de hemi-
celulose e lignina, aumentando assim a 
rigidez na parede celular, fazendo com 
que sejam alcançadas elevadas taxas 
de sobrevivência de plantas na aclima-
tização (Camargo et al., 2007). A ação 
benéfica do silício tem sido associada a 
diversos efeitos indiretos como aumento 
da eficiência da capacidade fotossintéti-
ca, redução da transpiração, crescimento 
de plantas e aumento da resistência 
mecânica das células (Zhou, 1995). Em 
estudo com morangueiro, Braga (2009) 
verificou que a deposição de cera foi 
observada com a utilização de silicato 
de sódio (NaSiO3) evitando com isso a 
perda de água pela epiderme.
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A utilização da microscopia eletrôni-
ca de varredura possibilita a produção de 
imagens de alta resolução da superfície 
de uma amostra, devido à maneira com 
que as imagens são criadas, fornecendo 
uma aparência tridimensional em que 
as características são úteis para avaliar 
a estrutura superficial de uma dada 
amostra (Alves, 2004).

Diante do exposto, objetivou-se ava-
liar a influência da qualidade de luz no 
ambiente de cultivo e de concentrações 
de silicato de cálcio no crescimento in 
vitro de uma espécie nativa de orquí-
dea (Brassavola perrine) e um híbrido 
[(Laeliacattleya Culminant “Tuilerie” 
x Laeliacattleya Sons Atout Rotunda) 
x Brassolaeliacattleya Startifire Moon 
Beach], por meio de análise fitotécnica 
e micromorfológica.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido entre 
os meses de março e agosto de 2008, 
em laboratório do Departamento de 
Agricultura, da UFLA, no município 
de Lavras.

Plântulas de uma espécie nativa de 
orquídea (Brassavola perrine) e um 
híbrido [(Laelia cattleya Culminant 
“Tuilerie” x Laelia cattleya Sons Atout 
Rotunda) x Brassolaelia cattleya 
Startifire Moon Beach], advindas 
de germinação in vitro de sementes 
oriundas de autofecundação (nativa) 
ou polinização cruzada (híbrido) foram 
utilizadas. As sementes foram germi-
nadas em meio de cultura Knudson 
C (Knudson, 1946) modificado em 
ZnSO4.7H2O (de 0,331 para 6,62 mg 
L-1), H3BO3 (de 0,056 para 1,4 mg L-1) 
e MnSO4 H2O (de 7,5 para 15 mg L-1) 
(Carvalho et al., 2009), onde permane-
ceram por três meses. Após este período, 
cada plântula de aproximadamente 0,5 
cm de comprimento foi inoculada em 
frascos com capacidade para 250 mL 
contendo 60 mL de meio de cultura MS 
(Murashige & Skoog, 1962), acrescido 
de silicato de cálcio (0; 0,5; 1,0 e 2,0 
mg L-1), pH ajustado para 5,8±0,1 e 
gelificado com 5,5 g L-1 de ágar antes 
do processo de autoclavagem a 121ºC 
e 1 atm por 20 minutos. As culturas 
foram mantidas sob luz natural (casa 
de vegetação) e luz artificial (sala de 

crescimento), por 150 dias. Foram 
realizados dois experimentos idênticos, 
sendo um para a espécie nativa e outro 
para o híbrido.

No ambiente artificial, na sala de 
crescimento, a iluminação foi forneci-
da por lâmpadas fluorescentes do tipo 
luz do dia especial (OSRAM® 20 W), 
com irradiância média de 42 W/m2, 
fotoperíodo de 16 horas e temperatura 
de 25 ± 2oC. No ambiente natural a casa 
de vegetação tinha iluminação natural, 
sombreamento de 70% (Sombrence®), 
apresentando os seguintes parâme-
tros ambientais: temperaturas máxi-
mas, mínimas e médias de 26ºC/32ºC, 
16ºC/16ºC e 20ºC/23°C e níveis de ir-
radiância, máximos, mínimos e médios, 
de 93,95 W/m2/199,69 W/m2, 11,13 W/
m2/10,66 W/m2 e 49,38 W/m2/99,43W/
m2, referentes a dias nublados e claros 
típicos do período de condução do ex-
perimento.

Dados referentes à radiação solar 
diurna, incidente na altura dos frascos na 
sala de crescimento e casa de vegetação, 
foram obtidos por sensores de radiação 
(LI-200SA, Li-cor, Lincoln, Nevasca, 
USA), acoplados a um sistema de regis-
tro (LI 1400; Li-cor.Neb), a cada meia 
hora, durante 11 horas (das 7:00 às 18:00 
horas). Para o ambiente de sala de cres-
cimento, foi feita apenas uma medida da 
radiação, durante 6 horas, visto tratar-se 
de ambiente controlado. Para a coleta 
de dados referentes às temperaturas 
mínimas, médias e máximas semanais, 
empregou-se um termo-higrógrafo.

Ao final de 150 dias foram avaliados 
o número de brotos e folhas emitidos, 
comprimento médio de brotos e da parte 
aérea e massa seca de plântulas (após 
secagem em estufa, a 60ºC, por 72 horas, 
até peso constante).

Amostras do terço mediano de 3 
folhas em 5 plantas foram fixadas em 
Karnovsky (Karnovsky, 1965), pós fi-
xados em tetróxido de ósmio (OsO4) e, 
em seguida, desidratados em soluções 
crescentes de acetona (30%, 50%, 70%, 
90% e 100%), sendo então submetidas 
à secagem ao ponto crítico, utilizando-
-se CO2 como líquido de transição 
(Robards, 1978). Posteriormente, 
foram recobertas com ouro (20 nm) e 
analisadas ao microscópio eletrônico 
de varredura LEO-EVO, seguindo pro-

tocolo pré determinado (Alves, 2004).
O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado, tanto no 
experimento com orquídea nativa 
(Brassavola perrine) quanto para o 
híbrido [(Laelia cattleya Culminant 
“Tuilerie” x Laelia cattleya Sons 
Atout Rotunda) x Brassolaelia cattleya 
Startifire Moon Beach], ambos em 
esquema fatorial 2x4, sendo dois 
ambientes (natural e artificial) e 4 
concentrações de silicato de cálcio 
(CaSiO3 = 0,0; 0,5; 1,0 e 2,0 mg L-1), 4 
repetições formadas de 3 plântulas, ou 
seja, 12 plântulas por tratamento.

Os dados obtidos foram submetidos 
à análise de variância usando-se o pro-
grama estatístico Sisvar 4.3 (Ferreira, 
2000), sendo as médias comparadas pelo 
Teste F, a 5% de probabilidade sem que 
houvesse transformação de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Interação entre os fatores estudados 
(concentrações de silicato de cálcio e 
ambientes de cultivo) foi observada nas 
variáveis relativas à parte aérea (compri-
mento médio dos brotos e da parte aérea, 
número de folhas) e também na massa 
seca de plântulas de ambas as espécies 
(Figuras 1 e 2).

Foi verificado maior comprimento 
médio dos brotos (1,34 cm) no genótipo 
híbrido (Figura 1A), a utilização de 1,0 
mg L-1 de silicato de cálcio e luz arti-
ficial na sala de crescimento, mostrou 
maior eficiência (1,34 cm) em termos 
de aumento de tamanho, sendo que a 
partir desse valor houve decréscimo de 
forma quadrática no tamanho dos brotos. 
Na espécie nativa (Figura 1B), maior 
comprimento dos brotos (6,62 cm) foi 
obtido com a máxima concentração de 
silicato de cálcio testada (2,0 mg L-1), 
também em sala de crescimento. Nas 
duas espécies, o tamanho dos brotos em 
casa de vegetação foi significativamente 
menor, sendo que o híbrido apresentou 
maior comprimento (0,9 cm) com 2 mg 
L-1 e a nativa mostrou maior resultado 
(1,35 cm) com 0,5 mg L-1de silicato de 
cálcio.

Quanto ao crescimento da parte 
aérea no híbrido (Figura 1C), o maior 
resultado (2,84 cm) foi obtido com a uti-
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lização de 2 mg L-1 de silicato de cálcio 
em sala de crescimento. Já em casa de 
vegetação, o maior resultado (1,9 cm) 
também foi observado com a mesma 
concentração, porém o comprimento foi 
significativamente menor. Para a espécie 
nativa (Figura 1D), o maior comprimen-
to foi obtido com a utilização de 0,5 
mg L-1 de silicato de cálcio, atingindo 
um máximo de 7,1 cm em luz artificial 
(sala de crescimento), resultado este que 
foi superior ao obtido sob condições de 
luz natural (3,57 cm), mesmo com uma 
concentração maior de silicato de cálcio 
(0,90 mg L-1).

Os dados apresentados sugerem 
efeitos benéficos na adição de sílicio 
(Si) ao meio de cultura e no cultivo de 
plântulas em sala de crescimento (luz 
artificial), corroborando resultados obti-
dos em estudos com Phalenopsis (Zhou, 
1995) e Lycopersicon esculentum 
(Romero-Aranda et al., 2006). Tanto 
para o híbrido, quanto para a espécie 

nativa, o acréscimo de silicato de cálcio 
promoveu crescimento da parte aérea 
dessas plântulas, fato que foi observado 
por Zhou (1995), onde o aumento de 
tamanho das folhas de Phalaenopsis foi 
obtido com a adição de concentrações 
de 0,1-1,0 mg L-1 de silicato de cálcio ao 
meio de cultura VW modificado (Vacin 
& Went, 1949), e por Romero-Aranda 
et al. (2006), em que o máximo com-
primento das folhas de Lycopersicon 
esculentum (tomateiro) foi encontrado 
com concentrações de 0,1-1,0 mg L-1 de 
silicato de potássio em solução nutritiva 
de Hoagland.

Essa diferença de resultados po-
deria ser explicada pelo fato de que o 
crescimento de plantas, órgãos, tecidos 
e células in vitro depende do desenvol-
vimento de meios de cultura otimizados 
para cada espécie e da perfeita interação 
de componentes essenciais como fontes 
de carbono e nutrientes minerais 
(Pasqual, 2001).

Os maiores valores para crescimento 
de plântulas tratadas com Si sugerem 
que, além dos efeitos benéficos do Si 
em reter água (Trenholm et al., 2004), 
aumentando assim a eficiência na fase 
de aclimatização, o mesmo pode estar 
envolvido no metabolismo da parede 
celular, melhorando a capacidade das 
células em expandir, e consequente-
mente, aumentando o dimencionamento 
da célula (Romero-Aranda et al., 2006).

Analisando-se o número de folhas 
das duas espécies de orquídeas, observa-
se um comportamento semelhante. As 
duas obtiveram melhores resultados 
na presença de luz artificial, sendo que 
a orquídea híbrida apresentou maior 
número de folhas (6,56) com a utilização 
de 1,1 mg L-1 (Figura 2A) e a espécie 
nativa (7,72) com a utilização de 0,7 
mg L-1 (Figura 2 B). Ambas mostraram 
decréscimo no número de folhas com o 
aumento na concentração de silicato de 
cálcio, provavelmente devido ao fato de 
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Figura 1. (A) comprimento médio dos brotos do genótipo híbrido e (B) da espécie nativa; (C) comprimento da parte aérea (cm) do genótipo 
híbrido e (D) da espécie nativa de orquídea utilizando diferentes concentrações de silicato de cálcio e em ambientes de cultivo (luz artificial 
e natural) ((A) shoots average length of hybrid and (B) native species, (C) aboveground part length (cm) of hybrid and (D) native species 
of orchid using different concentrations of calcium silicate and cultivation environments (artificial and natural light)). Lavras, UFLA, 2010.
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que todo nutriente em excesso provoca 
desbalanço nutricional causado por sua 
maior concentração na planta ou por 
interações com outros elementos provo-
cando deficiência ou acúmulo excessivo 
(Malavolta, 2006).

Comportamento semelhante tam-
bém foi observado para massa seca de 
plântulas do híbrido e da espécie nativa, 
observando-se maior incremento no 
ambiente de sala de crescimento (LA) 
acrescido de 1,0 mg L-1 de silicato de 
cálcio, onde obteve-se 0,22 g para o 
híbrido (Figura 2C) e 0,0438 g para a 
espécie nativa (Figura 2D).

Os dados positivos para número de 
folhas e massa seca de plântulas são con-
cordantes com resultados encontrados 
por Silva (2007) que, trabalhando com 
gérbera (Gerbera jamesonii), verificou 
maior número de folhas utilizando 
silicato de cálcio em relação às demais 
fontes de silício (silicato de sódio, cálcio 
e de potássio e ácido salicílico), indican-

do que este elemento é absorvido pelas 
raízes e translocado para a parte aérea, 
onde desempenha papéis fisiológicos e 
estruturais na anatomia da folha (Barros 
et al., 2002).

De modo semelhante, Romero-
-Aranda et al. (2006) evidenciaram 
maior massa de plântulas de tomate 
com a utilização de silicato de potássio 
e de cloreto de sódio. Trabalhando com 
orquídea Phalaenopsis, Zhou (1995) 
também constatou incremento em massa 
com a utilização de silicato de cálcio.

O silício tende a acumular-se nas 
folhas, formando uma barreira protetora 
e regulando a perda de água da planta 
por transpiração, auxiliando o processo 
de aclimatização das plantas micropro-
pagadas. Ao serem transferidas para 
o ambiente ex vitro, a principal causa 
de mortalidade durante esse processo 
é devido à perda de água, pela baixa 
funcionalidade dos estômatos e camada 
delgada de cera epicuticular (Barros et 

al., 2002).
Nas superfícies adaxial e abaxial 

(folha anfiestomática) foi verificada a 
presença de estômatos do tipo tetracítico 
tanto no híbrido quanto na espécie nativa 
independente do tratamento com silício. 
Estudos da anatomia do estômato, em 
conjunto com respostas fisiológicas, po-
dem mostrar evidências de aclimatação 
adaptativa a determinados ambientes 
(Dunlapp & Stettler, 2001). A deposição 
de cera epicuticular foi visualizada nas 
duas epidermes das folhas de orquídea 
submetidas a tratamento com diferentes 
concentrações de silício, em relação 
ao tratamento controle (ausência de 
CaSiO3) (Figura 3). A deposição de 
cera também foi observada na cultura 
do morangueiro com a utilização de si-
licato de sódio (NaSiO3) por Braga et al. 
(2009). Com isso, evitou-se a perda de 
água pelas células da epiderme. Zanega-
-Godoy & Costa (2003) observaram es-
tômatos tetracíticos para quatro espécies 

Figura 2. Número de folhas no genótipo híbrido (A) e na espécie nativa(B); matéria seca de plântulas (g) do genótipo híbrido (C) e da 
espécie nativa (D) em diferentes concentrações de silicato de cálcio e ambientes de cultivo (luz artificial e natural) ((A) leaf number of 
hybrid and (B) native species, (C) dry mass of seedlings (g) of hybrid and (D) native species at different concentrations of calcium silicate 
and culture environments (artificial and natural light)). UFLA, Lavras, 2010.
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do gênero Cattleya (nativas do planalto 
central brasileiro), em ambas as faces 
foliares, como no presente estudo em 
que foram observados estômatos do tipo 
tetracítico nas faces abaxial e adaxial.

O tratamento controle, tanto no 
ambiente de casa de vegetação quanto 
em sala de crescimento, apresentou de-
formações na epiderme em relação aos 
tratamentos que continham concentra-
ções de silício em ambos os ambientes 
(Figura 3A, B, C e D). Em algumas 
espécies da família Orchidaceae, ocor-
rem células chamadas stegmatas, que 
são células de morfologia variada, mas, 
geralmente elipsoides ou arredondadas. 
Esses stegmatas possuem impregnação 
de sílica e necessitam desse nutriente 
para o adequado desenvolvimento ana-
tômico (Piwpuan & Thammathaworn, 
2008; Stern & Carlsward, 2008).

A deformação das células da epider-
me foi verificada nos tratamentos sem 
silício. Isto pode ser comprovado devido 
ao fato de que este nutriente pode se 
depositar nas paredes celulares dessas 
células e assim conferir resistência ao 
tecido (Piwpuan & Thammathaworn, 

2008). A má formação dessas estru-
turas que ocasionaram deformações 
estruturais, podem não ter se restringido 
apenas à epiderme, mas possivelmente 
ao parênquima, devido a um aumento 
da sinuosidade dessas paredes.

Na epiderme foliar, o silício com-
bina-se com a celulose, podendo estar 
presente nas células-guarda dos estôma-
tos e nos tricomas (Silva et al., 2005). 
Segundo estes autores, o silício também 
pode ser encontrado nos elementos vas-
culares. A deposição de silício na parede 
das células torna a planta mais resistente 
à ação de fungos e insetos e evita a perda 
excessiva de água, diminuindo a taxa de 
transpiração (Silva, 2007).

De modo geral, informações a 
respeito das contribuições acerca da 
estrutura foliar e crescimento das plantas 
podem contribuir para um melhor en-
tendimento ou mesmo permitir a eluci-
dação de lacunas relativas às diferenças 
nas taxas de crescimento de plantas 
(Schluter et al., 2003). Adicionalmente, 
as alterações que ocorrem na estrutura 
interna das folhas constituem aspectos 
determinantes na capacidade de acli-

matização das espécies (Hanba et al., 
2002). Assim, a presença do silício no 
cultivo in vitro das espécies estudadas 
neste trabalho proporcionou benefícios 
estruturais que fizeram com que a planta 
mantivesse um correto desenvolvimen-
to. Apesar do tempo de cultivo ter sido 
relativamente maior, quando comparado 
a outras espécies de orquideas in vitro 
(Zhou, 1995), a presença desse elemen-
to, conferiu às plantas maior resistência 
à perda de água quando comparado ao 
tratamento controle, proporcionando o 
correto arranjo das células da epiderme, 
sem que houvesse desidratação dos 
tecidos, que por sua vez prejudicaria o 
processo de aclimatização.

O h íb r ido  [ (Lae l ia  ca t t l eya 
Culminant “Tuilerie” x Laelia cattleya 
Sons Atout Rotunda) x Brassolaelia 
cattleya Startifire Moon Beach], teve 
seu maior crescimento sob a utiliza-
ção de 2,0 mg L-1 de silicato de cálcio 
enquanto a espécie nativa Brassavola 
perrine apresentou maior crescimento 
de plântulas com a utilização de 0,5 mg 
L-1 de silicato de cálcio. Tanto o híbrido 
quanto a espécie nativa são anfiestomá-
ticas, com estômatos do tipo tetracítico 
e anomocítico, respectivamente. A 
presença do silício na estrutura foliar 
das espécies estudadas proporcionou o 
adequado desenvolvimento de tecidos 
de plântulas de orquídeas.
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O p lantio e o consumo de beterraba 
(Beta vulgaris) são amplamente 

difundidos entre produtores e consumi-
dores de hortaliças do estado do Rio de 
Janeiro. Os fatores limitantes ao cultivo 
da beterraba são, segundo Filgueira 
(2000), a temperatura e pluviosidade 
elevadas, pois favorecem as ocorrências 
de doenças, formações de anéis de colo-
ração clara no interior da raiz tuberosa 
e raízes lenhosas ou fibrosas.

Na região metropolitana do Rio de 
Janeiro cultiva-se a beterraba no in-
verno, coincidindo sua produção com 
a época de maior disponibilidade do 
produto no estado segundo calendário 
de comercialização da CEASA.

OLIVEIRA NETO DH; CARVALHO DF; SILVA LDB; GUERRA JGM; CEDDIA MB. 2011. Evapotranspiração e coeficientes de cultivo da beterraba 
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RESUMO
As práticas agrícolas que maximizam a produtividade e o uso 

da água são de vital importância para a agricultura. Assim, foram 
testados três tipos de manejo do solo com objetivo de determinar a 
evapotranspiração (ETc) e os coeficientes de cultivo (kc) da beterraba. 
Os tipos de manejo foram a utilização de coberturas mortas vegetais, 
denominadas capim cameroon (Pennisetum purpureum), gliricídia 
(Gliricidia sepium) e solo sem cobertura morta em área experimental 
do SIPA (Sistema Integrado de Produção Orgânica) localizado em 
Seropédica, Brasil. A lâmina de irrigação foi estimada com base no 
balanço de água no solo, cujo monitoramento foi realizado com a 
técnica da TDR. As ETc acumuladas para a cultura da beterraba foram 
59,41; 55,31 e 119,62 mm, respectivamente, para capim cameroon, 
gliricídia e solo sem cobertura morta. A evapotranspiração de refe-
rência (ETo) foi obtida por meio do modelo de Penamn-Monteith. 
Os valores médios de kc obtidos para as fases inicial, média e final 
de desenvolvimento foram de 0,39; 0,42 e 1,02; 0,79; 0,76 e 1,18; e 
0,56; 0,61 e 0,84, respectivamente, para capim cameroon, gliricídia e 
solo sem cobertura morta. O uso da cobertura do solo com gramínea 
ou leguminosa minimizou de forma expressiva a demanda hídrica da 
cultura da beterraba (Beta vulgaris).

Palavras-chave: Beta vulgaris, Gliricidia sepium, Pennisetum 
purpureum, TDR, kc e mulching orgânico.

ABSTRACT
Evapotranspiration and crop coefficient of beet in organic 

mulch of grass and legume

Agricultural practices that maximize productivity and water 
use are of vital importance to farming. Thus, three different soil 
managements were used in order to determine the evapotranspiration 
(ETc) and crop coefficients (kc) of beet in the experimental area 
of the Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, located in 
Seropédica, Rio de Janeiro State, Brazil. The used managements 
consisted of cameroon (Pennisetum purpureum), gliricídia (Gliricidia 
sepium) and bare soil. The irrigation depth was estimated based on 
the soil water balance in order to restore the amount of water until 
soil moisture corresponded to field capacity, monitored by a TDR 
technique. Reference evapotranspiration (ETo) was calculated using 
the Penamn-Monteith model. The accumulated ETc were 59.41, 
55.31 and 119.62 mm, respectively, for cameroon, gliricídia and 
bare soil. The values of kc obtained for the initial, middle and end 
developmental stages were 0.39, 0.42 and 1.02, 0.79, 0.76 and 1.18 
and 0.56, 0.61 and 0.84, respectively, for cameroon, gliricídia and 
bare soil. The use of soil cover with grass or legume minimized 
significantly the water demand by beet crop.

Keywords: Beta vulgaris, Gliricidia sepium, Pennisetum purpureum, 
TDR, kc and organic mulching.
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De acordo com Medeiros et al. 
(2006), a busca por melhores condições 
ambientais e a necessidade de melhorar 
a produção em quantidade e qualidade, 
demanda a adaptação de novas tecnolo-
gias de interesse e oferta de suporte às 
culturas, destacando-se dentre elas, o 
uso de cobertura morta vegetal no solo. 
Além da reduzida evapotranspiração sob 
cobertura morta no solo (Allen et al., 
1998), outro efeito benéfico da cober-
tura morta está na oferta de nutrientes, 
os quais são disponibilizados durante 
o processo de decomposição (Aita & 
Giacomini, 2003). Como exemplos, 
destacam-se as espécies vegetais le-
guminosas e em particular a gliricídia 

(Gliricidia sepium). Esta espécie ar-
bórea detém relevantes atributos como 
rusticidade e tolerância a podas drásticas 
sazonais, com acelerada e total regenera-
ção da copa, que é particularmente rica 
em nitrogênio (Almeida, 2007; Almeida 
et al., 2008).

Tendo em vista a limitada disponibi-
lidade espacial e temporal dos recursos 
hídricos, a implantação de sistemas de 
irrigação vem se tornando restrita em 
diferentes partes do mundo. Para isso, 
o conhecimento das reais necessidades 
hídricas das culturas é fundamental, 
sendo o efeito do estresse hídrico no 
crescimento e produtividade das cultu-
ras dependente da sua tolerância, resis-
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tência ou período de desenvolvimento 
mais sensível à falta d’água (Kadayifci 
et al., 2005). 

O conhecimento do coeficiente de 
cultivo (kc) permite a estimativa das 
necessidades hídricas de uma cultura, 
sendo fundamental para o manejo da 
irrigação e, consequentemente, para 
a maximização do uso da água. Para 
beterraba de mesa, Allen et al. (1998) 
apresentam valores de kc de 0,50; 1,05 
e 0,95, nas fases inicial, média e final, 
respectivamente.

Na estimativa de kc para uma dada 
localidade, a evapotranspiração de re-
ferência (ETo) constitui um importante 
parâmetro, sendo o método de Penamn-
-Monteith o método padrão da FAO 
(Allen et al., 1998). A evapotranspiração 
é influenciada pela energia disponível 
na superfície, pelo gradiente de pressão 
de vapor entre a superfície e atmosfera 
e pela resistência às transferências 
de vapor (Souza Filho et al., 2005). 
Andrade et al. (2002) comentam que a 
palhada na superfície do solo altera as 
relações evapotranspirométricas, pois 
afeta a evaporação de água do solo, 
reduzindo assim a taxa de evapotrans-
piração das culturas. Esse fato propicia 
aumento do intervalo entre irrigações ou 
mesmo reduz as lâminas de irrigação a 
serem aplicadas, contribuindo para um 
aumento na eficiência do uso da água 
(Carvalho et al., 2011).

Tendo em vista a importância de se 
conhecer a real necessidade hídrica da 
cultura em diferentes tipos de manejo 
do solo, desenvolveu-se este trabalho 
com o objetivo de determinar a evapo-
transpiração e os coeficientes de cultivo 
da cultura da beterraba, em Seropédica, 
região metropolitana do estado do Rio 
de Janeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no 
SIPA (Sistema Integrado de Produção 
Agroecológica), localizado no mu-
nicípio de Seropédica-RJ (22º46’S; 
43º41’W; 32 m de altitude). De acordo 
com Carvalho et al. (2007), o clima da 
região é classificado como Aw segundo 
Köppen, com chuvas no verão e tem-
peraturas elevadas, e um inverno seco 
com temperaturas amenas. As chuvas 

se concentram no período de novembro 
a março, com precipitação anual média 
de 1.213 mm e temperatura média anual 
de 24,5°C.

O solo foi classificado como Ar-
gissolo Vermelho Amarelo e segundo 
Villela (2007), a área experimental está 
compreendida entre as regiões que apre-
sentam área com restrição potencial por 
disponibilidade de ar às raízes (20-30%) 
nas profundidades analisadas (0-30 cm). 

A área foi preparada com uma ara-
ção e duas gradagens e, em seguida, os 
canteiros com 1,0 m de largura e 0,2 de 
altura foram levantados mecanicamente. 
A adubação orgânica foi realizada 5 
dias antes do transplantio (23 de junho 
de 2008) utilizando esterco bovino cur-
tido na dosagem de 25 t ha-1, segundo 
recomendação de De-Polli & Almeida 
(1988).

Os experimentos constaram de 
diferentes tipos de manejo do solo: 
solo sem cobertura morta vegetal, solo 
com cobertura morta de legumi-
nosa (Gliricidia sepium, gliricídia) 
e com cobertura morta de gramínea 
(Pennisetum purpureum, capim ca-
meroon), sendo ambos picados e secos 
à sombra.

As mudas de beterraba cv. Early 
Wonder Tall Top foram produzidas em 
bandejas na casa-de-vegetação (Gui-
marães et al., 2002), abastecidas com 
substrato à base da vermicompostagem 
de esterco bovino, e transplantadas no 
espaçamento de 25 x 15 cm.

Durante os 25 dias de estabelecimen-
to da cultura no campo, foram realizadas 
irrigações diárias utilizando sistema de 
irrigação por aspersão, que apresentava 
intensidade de precipitação média de 
6,8 mm/h e coeficiente de uniformi-
dade de Christiassem (CUC) de 96%. 
As lâminas aplicadas correspondiam 
a 100% da ETc, sendo esta estimada 
pelo produto da evapotranspiração de 
referência (ETo) pelo kc inicial de 0,50 
(Allen et al., 1998). A estimativa da ETo 
foi realizada por meio do modelo de 
Penamn-Monteith FAO-56 (Allen et al., 
1998), a partir de dados meteorológicos 
coletados em um estação automática 
localizada ao lado da área experimental.

As coberturas mortas de capim 
cameroon e gliricídia foram colocadas 
sobre os canteiros após o período de 

estabelecimento da cultura no campo, 
na quantidade de 2,5 kg/m2, equivalen-
do à disposição de uma camada com 
espessura de 5 cm, convertida em kg/
m2, de acordo com a densidade do ma-
terial picado e seco à sombra (Oliveira 
et al., 2008).

A partir daí, foi utilizado o sistema 
de irrigação por gotejamento, composto 
por gotejadores externos auto-regulá-
veis, com vazão de 7,8 L h-1. A lâmina de 
irrigação, aplicada diariamente, era cal-
culada com base no monitoramento da 
umidade do solo, realizado pela técnica 
da TDR (Time Domain Reflectometry) 
(Topp et al., 1980). Em cada tipo de co-
bertura, 3 parcelas experimentais rece-
beram sensores que foram instalados na 
posição horizontal, nas profundidades 
de 10 e 20 cm. Inicialmente foi realizado 
um processo de calibração da TDR que 
consistiu na obtenção de leituras diárias 
da constante dielétrica aparente do solo 
(ka) e da umidade volumétrica (θ) cor-
respondente, possibilitando obter, para 
as profundidades de 0-10 e 10-20 cm, 
equações de regressão lineares. Esse 
procedimento permitiu também deter-
minar, in situ, os valores de θ corres-
pondente à capacidade de campo, a qual 
serviu de referência para a reposição de 
água ao solo via irrigação. As equações 
de calibração obtidas foram: θ0-10= 
0,0199 ka + 0,0051 e, θ10-20= 0,0253 
ka – 0,0874, respectivamente, para as 
profundidades de 0-0,10 e 0,10-0,20 m. 
A ETc foi calculada utilizando o método 
do balanço de água no solo (Herman, 
1985), expresso por: ETc = I + Pe ± ΔSW, 
em que I é a lâmina de irrigação aplicada 
(mm), Pe é a precipitação efetiva (mm) e 
ΔSW é a variação do conteúdo de água 
armazenado no perfil (mm). Conforme 
Erdem et al. (2006), pelo fato da quan-
tidade de água aplicada por irrigação 
ter sido suficiente apenas para elevar a 
umidade do solo à capacidade de campo, 
a lâmina correspondente à percolação 
profunda foi desprezada.

Outras variáveis do balanço hídrico 
como escoamento superficial, ascensão 
capilar e fluxos subsuperficiais de entra-
da e saída foram também considerados 
nulos, tendo em vista as características 
da área e do sistema de irrigação utiliza-
do (Garcia y Garcia et al., 2009). A Pe 
foi considerada como sendo a lâmina de 
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água precipitada (mm) que proporcio-
nou alteração na umidade do solo e que 
foi efetivamente disponibilizada para a 
cultura. Durante o manejo da irrigação, 
os valores de θ eram obtidos diaria-
mente nas três parcelas-controle após 
as leituras da ka e, para cada condição 
de cobertura do solo, eram calculadas 
as lâminas de irrigação, considerando 
uma eficiência de aplicação (Ea) de 
90%. Neste cálculo foi utilizada uma 
porcentagem de área molhada (PAM) de 
50%, que corresponde a um coeficiente 
de localização (kL) de 0,6, utilizando 
a curva de Keller & Bliesner (1990) 
apresentada por Mantovani et al.(2007). 

Para as três condições de cobertura 
do solo, os valores de kc foram deter-
minados diretamente por meio da razão 
entre a ETc e a ETo. Posteriormente, os 
valores médios de kc foram estimados 
para cada fase de cultivo da cultura da 
beterraba, sendo as mesmas definidas 
como: estádio I= até 15% da cobertura 
do solo (30 dias); estádio II= final do 
estádio I até 90% de cobertura do solo 
(24 dias) e estádio III= final do estádio 
II até a colheita (21 dias) (Costa et al., 
2008). Os estádios de desenvolvimento 
preconizados por Doorenbos & Kassam 
(1979) para o cultivo da beterraba açu-
careira, é em média, 70 dias maior que 
para a beterraba de mesa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A precipitação, a temperatura mé-
dia do ar e a ETo ocorridas durante o 
ciclo da cultura estão apresentadas na 
Tabela 1. Durante o período de cultivo, 
a chuva acumulada foi de 147 mm, com 
o maior evento ocorrendo no dia 10 de 
agosto (58 mm). As irrigações totais 
necessárias (ITN) para os três tipos de 
manejos do solo foram de 66, 79 e 136 
mm, e a chuva efetiva 9,6; 9,9; 14,9 mm; 
respectivamente, para cobertura morta 
com capim cameroon, gliricídia e na 
ausência de cobertura. 

As variações dos perfis de umidade 
do solo (θ) para os três tipos de manejo 
são apresentadas na Figura 1. A linha 
pontilhada representa o valor de θ cor-
respondente à capacidade de campo e 
que serviu de referência para reposição 
de 100% da ETc. A demanda por água 
para cada tipo de cobertura do solo foi 

alterada em resposta às diferentes perdas 
por evapotranspiração. Na condição 
de solo sem cobertura, as aplicações 
diárias com maiores lâminas de irriga-
ção, comparativamente, favoreceram 
a ocorrência de elevadas taxas de eva-
potranspiração na camada de 0-10 cm, 
com maior acúmulo de água na camada 
de10-20 cm. Isso aconteceu em virtude 
do solo da área experimental apresentar 
maior porosidade na camada superficial 
encanteirada e por possuir característi-
cas de um perfil Bt argiloso abaixo da 
camada de 20 cm. As oscilações de umi-
dade na referida Figura coincidem com 
os eventos de precipitação ocorridos no 

período de monitoramento. Ao final do 
ciclo de cultivo, os valores de ETc para a 
cultura da beterraba acumularam 59,41; 
55,31 e 119,62 mm, respectivamente, 
para as condições de cobertura com 
capim cameroon, palhada de gliricídia 
e de solo sem cobertura morta. 

A evapotranspiração de referência 
(ETo) acumulada foi de 145,14 mm. 
Durante os seis primeiros dias após 
período de estabelecimento da cultura, 
apenas o experimento sem cobertura 
demandou água suplementar (Figura 
2). Ainda, nota-se que a ETc, a partir do 
dia 33, apresentou tendência em assumir 
valores superiores aos de ETo no experi-

Tabela 1. Dados climatológicos agrupados em intervalos de 5 dias durante o período ex-
perimental de aplicação dos tratamentos (climatological data grouped in intervals of 5 days 
during the experimental period of treatment application). Seropédica, SIPA, 2008.

Período 
(5 dias)

Chuva 
(mm)

Rad 
(kJ/m2)

UR 
(%)

Tmed
 (oC)

ETo-PM 
(mm)

17/7 0,0 624,52 74 18,5 15,11
22/7 0,0 601,61 70 20,8 15,48
27/7 2,0 605,30 77 20,5 13,99
1/8 0,0 653,17 68 22,0 15,45
6/8 2,2 418,42 80 21,8 9,52
11/8 66,5 615,80 84 21,6 5,54
16/8 0,0 701,29 69 23,7 19,36
21/8 0,0 732,52 62 23,7 18,11
26/8 30,0 568,48 77 22,4 14,28
31/8 10,0 526,21 75 19,4 9,21
5/9 0,0 797,16 70 23,4 17,49
10/9 7,1 688,35 80 22,6 10,57

Rad= radiação global; UR= umidade relativa média; ETo-PM= evapotranspiração de referên-
cia acumulada por Penman-Montieth (rad= global radiation; UR= average relative humidity; 
ETo-PM= Penman-Monteith accumulated reference evapotranspiration).

Tabela 2. Valores de coeficiente de cultura (kc) na área experimental em diferentes estádios 
do ciclo da beterraba em diferentes condições de cobertura do solo - Pennisetum purpureum 
cv. Cameroon, Gliricidia sepium (Gliricídia) e solo sem cobertura (crop coefficients (kc) 
in the experimental area at different stages of the cycle of beet under different soil cover 
- Pennisetum purpureum cv. Cameroon, Gliricidia sepium (Gliricidia) and soil without 
mulch). Seropédica, SIPA, 2008.

Cobertura do solo
Estádios de desenvolvimento

Estádio I 
(inicial) 30 dias1

Estádio II 
(médio) 24 dias

Estádio III 
(final) 21 dias

capim cameroon 0,39 0,79 0,56
gliricídia 0,42 0,76 0,61
sem cobertura 1,02 1,18 0,84
boletim FAO 56(2) 0,50 1,05 0,95

1Período em dias apresentados por Costa et al. (2008) (period in days presented by Costa et 
al. (2008)); 2Allen et al. (1998).
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mento sem cobertura morta no solo. Isso 
se deve ao fato da componente evapo-
ração ter se mantido alta em relação à 
componente transpiração no contexto da 
evapotranspiração da cultura. Entre os 
dias 33 e 36, a ETc diária variou de 4,09 
a 4,53 mm, diminuindo seus valores a 
partir desse período. 

As umidades relativas média e 
mínima do ar foram de 50,3 e 15,5%, 
respectivamente, combinada com a ve-
locidade média do vento de 1,7 m s-1 no 
dia 36. A ausência de cobertura morta no 
solo proporcionou maiores perdas por 
evaporação neste período até que se for-
mou uma faixa efetivamente molhada. 
A Tabela 2 apresenta os valores médios 
de kc obtidos neste trabalho e aqueles 
apresentados por Allen et al. (1998) para 
a cultura da beterraba de mesa. Nota-se 
que os valores obtidos para os experi-
mentos com cobertura morta no solo são 
relativamente próximos aos fornecidos 
pela FAO, nos estádios iniciais. É nítida 
a diferença entre os valores de kc ob-
tidos nos experimentos com cobertura 
morta e sem cobertura do solo. Para as 
fases inicial, média e final, as diferenças 
percentuais dos valores de kc para o 
solo coberto com capim cameroon em 
relação ao sem cobertura morta foram 
de 61,8; 33,1 e 33,3%, respectivamente.

Considerando o experimento com 
palhada de Gliricídia, essas diferenças 
foram de 58,8; 35,6 e 27,4%, respecti-
vamente. Com base nos valores apre-
sentados de variação percentual entre 
os valores de kc, é possível constatar 
o efeito da cobertura morta principal-
mente na fase inicial de cultivo, em que 
a componente evaporação da água no 
solo no processo da evapotranspiração 
torna-se mais relevante. Com o desen-
volvimento da cultura, a transpiração 
torna-se mais relevante, diminuindo essa 
diferença percentual. Comportamento 
semelhante foi obtido por Gonçalves 
et al. (2005) para a cultura da alface, 
quando as diferenças de consumo de 
água em solo descoberto em relação 
ao solo coberto foram de 63,0; 31,8 e 
5,2%, respectivamente, para as fases 
inicial, média e final. Para a cultura da 
pimenta sob irrigação por gotejamento, 
Marouelli & Silva (2007) apresentam os 
coeficientes 0,40-0,65; 0,50; 1,00 e 0,80 
para os estádios iniciais, vegetativo, fru-

Figura 1. Valores de umidade do solo na área experimental (profundidades de 10 e 20 cm) em 
parcela sob cobertura morta de Pennisetum purpureum cv. Cameroon, com Gliricidia sepium 
e solo sem cobertura morta (values   of soil moisture in the experimental area (depths of 10 
and 20 cm) in a plot under mulch of Pennisetum purpureum cv. Cameroon, with Gliricidia 
sepium and soil without mulch). Seropédica, SIPA, 2008.

Figura 2. Evapotranspiração acumulada de referência (ETo) e da cultura (ETc), nas diferentes 
coberturas do solo (com cobertura morta do solo com Pennisetum purpureum cv. Cameroon, 
com Gliricidia sepium e solo sem cobertura morta), na área experimental (accumulated 
reference evapotranspiration (ETo) and crop evapotranspiration (ETc) in different soil 
covers (with mulch of Pennisetum purpureum cv. Cameroon, with Gliricidia sepium and 
soil without mulch) at the experimental area). Seropédica, SIPA, 2008.
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tificação e maturação, respectivamente. 
Para a mesma cultura, Miranda et al. 
(2006) determinaram para dois ciclos de 
colheita, valores de kc iguais a 0,3; 1,22 
e 0,65 no primeiro ciclo, corresponden-
do, respectivamente, aos estádios inicial, 
médio e final, e no segundo ciclo, 1,08 
e 0,60 para os estádios médio e final. 

A evapotranspiração da cultura da 
beterraba foi expressivamente infe-
rior (53% em média) quando foram 
utilizadas coberturas mortas de capim 
cameroon ou gliricídia no solo. Os 
resultados aqui apresentados mostram 
a importância do uso de coeficientes de 
cultura locais e adequados ao tipo de 
manejo do solo adotado, o que contribui 
para o melhor uso da água de irrigação.
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Os nematóides se constituem em 
um grave problema para o cultivo 

da cenoura em praticamente todas as 
regiões do mundo, com perdas que 
podem chegar a 100%, dependendo 
de vários fatores tais como a densi-
dade populacional, a suscetibilidade 
da cultivar, a espécie de nematóide, o 
tipo de solo e as condições ambientais. 
Todavia, mesmo em baixas infestações 
a produção pode ser comprometida em 
até 25%. As perdas geralmente ocorrem 
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RESUMO
Foi verificada a relação entre caracteres avaliados em campo e 

casa-de-vegetação, relativos à avaliação de genótipos de cenoura 
quanto à resistência ao nematóide-das-galhas (Meloidogyne spp.), 
visando identificar quais caracteres possibilitam a diferenciação 
entre os genótipos e verificar a possibilidade de avaliação apenas 
em um ambiente ou a eliminação de caracteres que apresentem cor-
relação alta. Avaliaram-se 38 progênies da população ‘0812518’ e 
31 progênies da população ‘0812519’, além das cultivares Brasília e 
Kuronan como testemunhas tolerante e suscetível, respectivamente. 
Em campo naturalmente infestado por uma mistura de Meloidogyne 
incognita raça 1 e Meloidoigyne javanica, a seleção para resistência ao 
nematóide-das-galhas foi realizada com base na menor porcentagem 
de infecção na raiz principal dos genótipos de cenoura, rendimento 
de raiz e o fator de reprodução, enquanto que em casa-de-vegetação, 
para cada uma das mesmas espécies de nematóides e também para a 
mistura de ambas, foi medido o índice de galhas e índice de massa 
de ovos. Verificou-se que não houve possibilidade de seleção em 
apenas um dos ambientes testados ou a eliminação de caracteres, 
indicando que para a obtenção de cultivares mais produtivas e mais 
tolerantes é necessária a seleção combinada nos diferentes caracteres 
e ambientes. Para o experimento realizado em campo foi possível 
diferenciar os genótipos apenas para o rendimento de raiz. No expe-
rimento em casa-de-vegetação, para todos os caracteres foi possível 
identificar genótipos superiores. Porém, as médias das populações 
não foram melhores que a testemunha ‘Brasília’ da qual estas se 
originaram, confirmando a necessidade da busca por métodos mais 
eficientes de seleção.

Palavras-chave: Daucus carota, Meloidogyne incognita, Meloidoigyne 
javanica, fator de reprodução.

ABSTRACT
Selection for carrot genotypes resistance to root-knot 

nematodes in field and greenhouse 

We verified the relation among the evaluated characters in field 
and greenhouse, concerning to the evaluation to root-knot nematode 
(Meloidogyne spp.) for the carrot crop, to identify for which ones it is 
possible to differentiate among genotypes and to verify the possibility 
of evaluation only in one environment or the elimination of characters 
with high correlation. Thirty eight and thirty one families from the 
carrot populations '0812518' and '0812519', and the cultivars Brasília 
and Kuronan as tolerant and susceptible standards, respectively, 
were evaluated. In a field whose soil was naturally infected by a 
mix of Meloidogyne incognita race 1 and Meloidogyne javanica, 
the selection to resistance to root-knot nematode was based on lower 
percentage of infection in the root, of the major genotypes of carrot 
production in t/ha and reproduction factor; and in greenhouse, to 
each one of the same nematode species and too for a mix of both, 
was evaluated the index of gall and index of egg mass. There is no 
possibility of selection in only one condition or the elimination of 
some characters, indicating that, to obtain more yielding and more 
tolerant cultivars, the combined selection in the various characters 
and environments are necessary. In the field experiment, it was 
only possible to differentiate the genotypes for root yield. In the 
greenhouse, it was possible to identify superior genotypes for all 
characters tested. However, the average population was not better 
than the ‘Brasilia’ standard that originated these populations. This 
result confirms the necessity to search for more efficient methods 
of selection.

Keywords: Daucus carota, Meloidogyne incognita, Meloidoigyne 
javanica, reproduction factor.
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devido à redução na quantidade e na 
qualidade do produto colhido. Em cer-
tas circunstâncias, a perda de peso nas 
raízes não é tão significativa quanto as 
deformações no formato, visto que esta 
parte da planta sofre alterações físicas 
e químicas em resposta ao ataque dos 
nematóides, com interferência direta 
na classificação comercial do produto 
(Huang et al., 1986a).

No Brasil, os danos mais signifi-
cativos são resultantes do ataque dos 

nematóides-das-galhas, geralmente M. 
incognita e M. javanica que possuem 
maior distribuição territorial nas dife-
rentes regiões brasileiras, embora outras 
espécies como M. hapla e M. arenaria 
sejam observadas em áreas isoladas 
do país.

Para o controle dos nematóide-das-
-galhas são utilizados métodos como 
a rotação de culturas, a aplicação de 
nematicidas e o emprego da resistência 
genética. Os nematicidas registrados no 
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Brasil para a cenoura são granulados do 
grupo carbofuran, químico altamente 
tóxico e poluente do ambiente, inclusive 
da água do subsolo, além de aumenta-
rem o custo de produção. O cultivo de 
leguminosas, crucíferas ou gramíneas 
não hospedeiras dos nematóides de 
galhas, previamente ao de cenoura, tem 
sido utilizado como medida de controle 
(Bruno et al, 2007; Charchar & Aragão, 
2003), porém não é eficaz em todas as 
situações, além de tornar o manejo mais 
complexo. A associação de mais de uma 
medida de controle na maioria das vezes 
é a melhor opção. A cultivar Brasília é 
conhecida mundialmente pela resistên-
cia genética que possui (Charchar et al., 
2007a; Charchar et al., 2007b; Charchar 
et al., 2009).

A Embrapa Hortaliças lançou a cul-
tivar ‘BRS Brasília’ em 1981, e poste-
riormente outras cultivares como ‘BRS 
Alvorada’, ‘BRS Esplanada’ e ‘BRS 
Planalto’ que possuem como uma das 
principais características a elevada re-
sistência a Meloidogyne spp. observada 
em campo pelo lento desenvolvimento 
de galhas (Vieira et al., 2003; Vieira et 
al., 2005). Estudos de herança usando 
germoplasma derivado de ‘BRS Bra-
sília’ indicaram que a resistência a M. 
javanica está condicionada por um gene 
dominante ou dois genes dominantes 
fortemente ligados (Simon et al., 2000).

A Embrapa tem buscado aprimo-
rar as metodologias de avaliação de 
genótipos de cenoura para reação ao 
nematóides-das-galhas (Meloidogyne 
spp.). A seleção em campo, que é o 
método utilizado na instituição, possui 
a vantagem de possibilitar a seleção 
para outras características agronômi-
cas; porém, pode conduzir a resultados 
insatisfatórios, já que estão sujeitos ao 
efeito da ausência de uma uniformida-
de de distribuição natural do inóculo. 
Além disto, é difícil a seleção para 
cada espécie de nematóide-das-galhas 
isoladamente, pois geralmente ocorre 
a mistura de espécies no campo e as 
populações de nematóides são bastante 
influenciadas pelo ambiente. Já a sele-
ção em casa-de-vegetação possibilita o 
contorno destas desvantagens, porém 
tem custo alto, não possibilita a seleção 
para outras características agronômicas, 
além de ser mais trabalhosa e não refletir 

as condições de cultivo em campo.
O objetivo deste trabalho foi verificar 

a relação entre caracteres avaliados em 
campo e casa-de-vegetação, relativos à 
avaliação de genótipos de cenoura quan-
to à resistência ao nematóide-das-galhas 
(Meloidogyne spp.), identificar quais 
caracteres possibilitam a diferenciação 
entre os genótipos e verificar a possi-
bilidade de avaliação apenas em um 
ambiente ou a eliminação de caracteres 
que apresentem correlação alta.

MATERIAL E MÉTODOS

Genótipos avaliados - O experi-
mento foi realizado de novembro de 
2008 a março de 2009, em campo ex-
perimental e em casa-de-vegetação, da 
Embrapa Hortaliças, Brasília-DF. Foram 
avaliadas as populações de cenoura 
‘0812518’ e ‘0812519’ com 38 e 31 pro-
gênies respectivamente, as quais foram 
obtidas pela seleção em campo, para a 
mistura de populações de nematoides 
(M. incognita raça 1 e M. javanica), 
com a mesma metodologia descrita 
neste trabalho, por três anos (gerações) 
consecutivos. Ambas as populações são 
derivadas da cultivar Brasília. No total, 
avaliaram-se 71 genótipos (69 progênies 
e as testemunhas ‘Brasilia’, tolerante e 
‘Kuronan’, suscetível) para resistência à 
população mista dos nematóide-das-ga-
lhas (M. incognita raça 1 e M. javanica) 
em campo e casa-de-vegetação e para as 
duas espécies inoculadas isoladamente 
em casa-de-vegetação.

Experimento em campo - O ex-
perimento foi instalado em área de 
campo (Latossolo Vermelho Eutrófico) 
previamente infestada pela mistura po-
pulacional de M. incognita raça 1 e M. 
javanica. Para a inoculação do campo 
foi realizado o plantio do tomateiro 
silvestre suscetível (Solanum hirsutum) 
inoculado na mesma proporção com 
ambas as espécies, 120 dias antes da 
semeadura da cenoura. As plantas de 
tomate foram retiradas do local uma 
semana antes da implantação do expe-
rimento. O delineamento experimental 
utilizado foi de blocos casualizados com 
quatro repetições, e parcelas de 1 m2 
com 100 plantas de cenoura.

A seleção das populações de ce-

noura para resistência ao nematóide-
-das-galhas foi realizada 102 dias após 
a semeadura com base nas seguintes 
variáveis: menor porcentagem de in-
fecção (% INF= presença de galhas dos 
nematóides na raiz principal das plantas 
de progênies e cultivares/produção total 
de raízes*100); rendimento em t/ha e o 
fator de reprodução (FR). Para avaliação 
do fator de reprodução (FR), amostras 
simples de quatro pontos equidistantes 
de cada parcela foram coletadas inicial-
mente (antes da semeadura) e durante a 
colheita do experimento. Em seguida, 
as amostras foram reunidas para formar 
uma amostra composta de aproximada-
mente 0,5 kg/parcela. Estas amostras 
foram levadas para o laboratório da 
Embrapa Hortaliças e processadas de 
acordo com a técnica de Jenkins (1964), 
para extração dos juvenis de 2º estádio 
de M. incognita raça 1 e M. javanica 
presentes no solo. O FR foi obtido pelo 
quociente entre a população final no solo 
coletada durante a colheita e a população 
inicial no solo antes da semeadura.

Experimento em casa-de-vege-
tação - Fêmeas dos nematóides-das-
-galhas pertencentes às espécies M. 
incognita raça 1 e M. javanica cole-
tadas de raízes de tomateiro na área 
experimental da Embrapa Hortaliças 
e mantidos em casa-de-vegetação, 
foram submetidas a cortes perineais 
e os padrões descritos por Eisenback 
& Hirschmann-Triantaphyllou (1991) 
foram tomados como referência para a 
identificação das espécies. Para análise 
do padrão da isoenzima esterase foi 
adaptada técnica com base no protocolo 
de Carneiro & Almeida (2001).

Para a produção de inóculo, os 
nematóides foram multiplicados em 
plantas de tomate cv. ‘Rutgers’. Dez 
dias após a germinação das sementes 
nas bandejas de isopor, foi realizado o 
transplante para vasos com capacidade 
para 3 L contendo substrato Plantmax® 

esterilizado. Três dias após o transplante 
foi realizada a inoculação das raízes 
das plântulas, com suspensão de 6.000 
ovos e juvenis de segundo estádio (J2) 
de cada espécie isoladamente, em 5 mL 
de água distribuídos em volta do colo 
da planta.

Aos 45-50 dias após a inoculação, 
ovos e J2 das duas espécies de nematói-
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des foram extraídos dos sistemas radicu-
lares das plantas de tomate cv. ‘Rutgers’ 
segundo metodologia de Bonetti & 
Ferraz (1981). Este procedimento foi re-
petido duas vezes para máxima obtenção 
de ovos. A suspensão de ovos e juvenis 
foi recolhida com pipeta para um béquer 
e a contagem e calibração do inóculo 
foi feita em câmara de contagem, ao 
microscópio ótico.

Para a instalação do experimento 
realizou-se a semeadura das progênies 
de cenoura em copos plásticos com 
capacidade para 300 mL. Quatorze 
dias após a semeadura, foi realizado o 
desbaste deixando apenas uma planta 
por copo. A inoculação foi realizada 
de acordo com o realizado para ma-
nutenção das espécies em plantas de 
tomateiro cv. ‘Rutgers’. O experimento 
foi conduzido em delineamento inteira-
mente casualizado em esquema fatorial 
69x3 (69 progênies de cenoura, duas 
espécies de nematóide e uma mistura 
populacional com a mesma proporção 
de cada espécie), com quatro repetições, 
sendo a unidade experimental uma 
planta por copo.

A avaliação das plantas foi realizada 
48 dias após a inoculação. Foram ava-
liados: Índice de massa de ovos (IMO)= 
os sistemas radiculares lavados em água 
corrente foram coloridos por imersão 
em solução de Floxina B na proporção 
de 0,5 gramas/L de água, durante 15 
minutos. Em seguida, foi realizada a 
contagem do número de massa de ovos 
dos nematóides sob microscópio este-
reoscópio no sistema radicular de cada 
planta/repetição (Dickson & Struble, 
1965). O IMO nas raízes foi obtido 
de acordo com Huang et al. (1986b), 
utilizando-se a escala de 1 a 5 (1= raízes 
sem massa de ovos; 2= raízes com 1 a 
5 massas de ovos; 3= raízes com 6 a 15 
massas de ovos; 4= raízes com 16 a 30 
massas de ovos; e 5= raízes com mais 
de 30 massas de ovos); Índice de galhas 
(IG)= o número de galhas em cada sis-
tema radicular de cada planta/repetição 
foi quantificado. O IG nas raízes foi 
representado pela escala de 1 a 5, de 
acordo com Charchar et al. (2003) (1= 
raiz sem galhas; 2= raiz com até 10 ga-
lhas pequenas; 3= raiz com até 50 galhas 
pequenas; 4= raiz com mais de 50 galhas 
pequenas e até 10 galhas grandes; e 5= 

raiz com mais de 50 galhas pequenas 
e mais de 10 galhas grandes). Galhas 
com mais de 3 mm foram consideradas 
grandes; Fator de reprodução (FR)= 
obtido pela divisão entre as densidades 
populacionais finais e iniciais (FR=Pf/
Pi) (Oostenbrink, 1966). Foi considera-
do como população inicial (Pi) o inóculo 
extraído, quantificado e calibrado para 
conter 6.000 ovos e juvenis por vaso.

Os dados obtidos no experimento 
de campo e de casa-de-vegetação foram 
submetidos à análise de homogeneidade 
de variância (teste de Bartllet), e de 
normalidade (Lilliefors), e transforma-
dos por arco seno da raiz quadrada da 
proporção, para atender a pressuposição 
de normalidade de distribuição. Para 
o experimento em casa-de-vegetação 
efetuou-se uma análise de variância 
para cada espécie separadamente e para 
a mistura populacional de M. incognita 
raça 1 e M. javanica de nematóides bem 
como a análise conjunta dos resultados, 
enquanto que para o experimento em 
campo, foi realizada análise de variância 
para a mistura de nematóides. Foi esti-
mada ainda a correlação fenotípica entre 
todos os caracteres medidos em campo 
e em casa-de-vegetação, e agrupamento 
de médias dos tratamentos por Scott-
-Knott (1974), utilizando-se o programa 
Genes (Cruz, 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve diferença significativa 
para a variável fator de reprodução (FR) 
em campo. Para os demais caracteres 
avaliados no campo e em casa-de-
-vegetação houve diferenças signifi-
cativas (p<0,05) entre as progênies e/
ou testemunhas avaliadas (dados não 
mostrados).

O FR teve ainda elevado coeficiente 
de variação ambiental (28,98%) com 
indicação de que essa variável teve seus 
resultados influenciados predominan-
temente por efeitos de ambiente. Em 
experimento realizado em campo por 
Covolo & Benetti (1981), para avaliar a 
reação das cultivares de cenoura Nantes, 
Kuroda, Chantenay, Flaker e Danvers ao 
nematóide M. javanica, foi avaliado o 
número e peso de galhas, e observou-se 
que todas as cultivares foram suscetíveis 

a esta espécie. Segundo os autores, se 
o método de avaliação utilizado fosse 
mais preciso, com menor coeficiente 
de variação (38,78%), poderia haver 
diferenças significativas.

No presente trabalho, porcentagem 
de infecção também demonstrou ser 
um caráter de forte influência ambien-
tal (21,11%), o que traz dificuldades 
na seleção, dado também os reduzidos 
valores de herdabilidade para estes dois 
caracteres. Para os demais caracteres os 
coeficientes de variação foram reduzi-
dos (Tabela 1).

Na seleção de progênies com re-
sistência à mistura populacional de 
M. incognita raça 1 e M. javanica em 
campo, Charchar & Vieira (1994) veri-
ficaram diferenças entre as porcentagens 
de infecção com evidências de existir 
variação genotípica entre progênies, o 
que facilita e viabiliza o processo de 
seleção de cenoura com resistência ao 
nematóide-das-galhas (Meloidogyne 
spp.).

No experimento em casa-de-vege-
tação, houve interações significativas 
entre espécies/mistura de espécies e os 
caracteres avaliados. Desta forma os 
tratamentos foram submetidos ao agru-
pamento de médias para cada espécie e 
para a mistura de espécies. Com exceção 
do FR em campo para ambas as popula-
ções e porcentagem de infecção (% INF) 
para a população ‘0812518’, o teste de 
Scott-Knott a 5% de probabilidade, 
possibilitou o agrupamento das progê-
nies e testemunhas de acordo com cada 
característica avaliada (Tabelas 1 e 2).

Para o caráter rendimento de raiz (t/
ha)  em campo,  a  cul t ivar  Kuro-
nan  ( t e s temunha  susce t íve l  ao 
Meloidogyne  spp.)  obteve os me-
nores valores. O rendimento de muitas 
famílias para as duas populações foi 
superior ao das testemunhas com indica-
ção que estas populações possuem bom 
potencial produtivo.

A porcentagem de infecção em 
campo foi significativa apenas para a 
população ‘0812519’, e não foi possível 
verificar diferença entre as duas teste-
munhas. Algumas progênies tiveram 
menor porcentagem de infecção, porém, 
pelo valor da média das progênies, foi 
observado que os três ciclos de seleção 
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Tabela 1. Reação de populações de cenoura em campo e em casa-de-vegetação aos nematóides-das-galhas (M. incognita raça 1, M. 
javanica e mistura populacional de ambos) para progênies da população ‘0812518’ e testemunhas (reaction of carrot populations in field 
and greenhouse to root-knot nematode (M. incognita race 1, M. javanica and population mix of both) for the progeny of the population 
‘0812518 ‘and control cultivars). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2009.

Progênies
Campo Casa-de-vegetação

t/ha %INF FR IG Inc. IMO Inc. IG Jav. IMO Jav. IG Mis. IMO Mis.
01 21,63c 24,40a 7,52a 4,00b 3,75b 4,00b 3,50c 3,25c 2,75c
02 20,95c 27,79a 5,48a 4,50a 2,25b 2,50b 1,00c 3,00c 1,75c
03 15,60d 26,92a 5,25a 4,50a 3,50a 3,50a 1,75b 2,50d 1,75c
04 17,70d 32,72a 9,18a 2,00e 1,25b 3,75a 1,00c 2,00d 1,00d
05 13,93d 27,21a 8,12a 3,75c 2,50b 3,25a 2,00b 2,50d 2,00c
06 23,88c 30,31a 5,93a 4,65a 2,00b 3,25a 1,75b 3,75b 2,00c
07 16,10d 26,22a 11,59a 3,75c 2,25b 2,50b 1,25c 2,50d 1,75c
08 28,80b 20,79a 5,87a 4,75a 3,25a 3,25a 1,50c 3,00c 1,50d
09 21,03c 25,05a 9,60a 4,75a 4,00a 2,50b 1,50c 3,75b 2,25c
10 26,38c 20,81a 5,99a 4,50a 2,75a 2,75b 1,00c 4,00b 2,00c
11 17,53d 31,83a 6,89a 4,33b 2,33b 2,75b 1,00c 3,75b 2,00c
12 30,60b 19,25a 8,46a 3,00d 1,65b 2,00b 1,00c 4,25a 1,25d
13 22,50c 15,69a 4,59a 3,50c 2,25b 3,00a 2,00b 4,25a 4,00a
14 25,18c 21,79a 11,81a 4,00b 3,25a 2,25b 1,50c 4,50a 3,25a
15 14,53d 52,78a 8,92a 5,00a 3,50a 2,25b 1,25c 5,00a 2,32c
16 25,53c 25,08a 4,44a 5,00a 4,00a 2,25b 1,00c 2,50d 1,75c
17 14,75d 33,63a 7,97a 3,75c 3,00a 2,50b 1,25c 4,00b 2,25c
18 16,95d 22,44a 11,08a 4,25b 3,50a 1,00c 1,00c 4,50a 2,00c
19 18,20d 27,51a 7,12a 3,65c 2,33b 3,33a 2,00b 3,75b 3,00b
20 42,13a 29,57a 4,26a 4,65a 3,33a 2,65b 1,33c 4,75a 3,00b
21 25,53c 28,09a 7,14a 4,00b 3,75a 2,75b 1,25c 4,50a 2,00c
22 15,00d 24,80a 5,86a 3,75c 2,25b 2,50b 1,50c 2,50d 2,00c
23 13,88d 23,64a 4,73a 4,00b 3,25a 3,50a 2,50a 4,25a 2,00c
24 21,53c 21,54a 4,52a 4,75a 3,50a 2,75b 1,75b 3,50b 2,25c
25 21,70c 36,29a 4,97a 4,25b 4,00a 2,25b 1,00c 2,75d 1,75c
26 28,73b 42,87a 1,83a 4,50a 3,25a 3,00a 1,00c 4,00b 2,00c
27 20,10d 35,43a 5,04a 3,75c 3,00a 3,75a 2,00b 4,25a 2,00c
28 32,13b 27,71a 7,04a 3,75c 2,50b 2,65b 1,33c 4,25a 2,00c
29 24,75c 33,00a 3,92a 3,75c 2,00b 3,25a 1,50c 4,25a 3,50a
30 24,30c 22,13a 4,40a 3,25c 2,00b 2,00b 1,50c 4,00b 2,00c
31 29,61b 20,47a 12,39a 2,75d 1,75b 2,25b 1,00c 4,25a 2,00c
32 27,55b 32,94a 8,09a 2,50d 1,75b 3,50a 1,50c 3,75b 2,50c
33 19,53d 35,39a 5,85a 3,50c 2,25b 3,00a 2,00b 3,65b 1,32d
34 27,28b 30,34a 9,13a 3,75c 2,75a 2,75b 1,25c 4,00b 2,00c
35 23,20c 22,34a 9,36a 3,50c 2,25b 2,00b 1,25c 3,50b 2,00c
36 27,23b 38,33a 3,68a 5,00a 3,00a 2,50b 1,25c 4,00b 2,75b
37 29,68b 45,11a 5,38a 5,00a 3,25a 3,75a 2,00b 3,75b 2,00c
38 23,33c 33,12a 5,29a 3,75c 2,00b 3,25a 2,00b 4,65a 2,00c
Brasília 11,79d 28,72a 4,18a 4,00b 2,25b 2,25b 1,50c 3,25c 2,00b
Kuronan 4,29e 48,14a 6,09a 4,00b 3,75a 4,00a 3,50a 3,25c 3,50a
Média 22,86 28,82 6,81 3,99 2,76 2,80 1,50 3,71 2,14
h2(%) 0,88 0,52 0,35 0,84 0,85 0,78 0,69 0,86 0,84
CV (%) 11,11 21,11 28,98 6,44 9,05 8,95 13,12 6,80 9,15

%INF= porcentagem de infecção; FR= fator de reprodução; IG= índice de galhas; IMO= índice de massa de ovos; Inc.= Meloidogyne 
incognita raça 1; Jav.= Meloidogyne javanica; Mis.= mistura de Meloidogyne incognita raça 1 e Meloidogyne javanica; h2= herdabilidade 
no sentido amplo; Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade (%INF= 
percentage of infection; FR= reproduction factor; IG= gall index; IMO= mass index of eggs; Inc.= Meloidogyne incognita race 1, Jav.= 
Meloidogyne javanica; Mis.= mixture of Meloidogyne incognita race 1 and Meloidogyne javanica; h2= broad-sense heritability; Means 
followed by the same letter in column do not differ by Scott-Knott at 5% probability).
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Tabela 2. Reação de populações de cenoura em campo e em casa-de-vegetação, aos nematóides-das-galhas (M. incognita raça 1, M. javanica 
e mistura populacional de ambos) para progênies da população ‘0812519’ e cultivares testemunhas (reaction of carrot populations in field 
and greenhouse, to root-knot nematode (M. incognita race 1, M. javanica and population mix of both) for the progeny of the population 
‘0812519 ‘and control cultivars). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2009.

Progênies
Campo Casa-de-vegetação

t/ha %INF FR IG Inc. IMO Inc. IG Jav. IMO Jav. IG Mis. IMO Mis.
01 27,80a 34,98a 5,94a 4,25a 4,00a 2,50d 1,75b 2,50b 2,75a
02 16,00c 24,98b 6,17a 3,50b 2,00b 2,25d 1,25c 3,00b 1,75b
03 25,30b 17,80b 7,13a 4,33a 2,65b 2,00d 1,50c 3,75a 2,25a
04 22,93b 29,87a 10,27a 3,00b 3,00a 2,00d 1,00c 3,75a 1,50b
05 37,00a 32,32a 10,89a 4,00a 2,33b 2,25d 1,75b 2,75b 2,25a
06 32,08a 20,57b 7,04a 4,25a 3,25a 2,00d 2,00b 3,25a 2,00b
07 14,53c 23,82b 5,03a 4,00a 2,33b 2,50d 1,50c 2,50b 1,25b
08 13,88c 38,23a 5,55a 4,25a 2,50b 2,00d 1,75b 3,25a 2,25a
09 28,83a 17,15b 10,64a 4,50a 2,50b 2,25d 1,00c 2,65b 1,65b
10 15,63c 32,72a 4,28a 4,00a 2,75b 2,00d 1,50c 4,50a 3,00a
11 23,28b 31,54a 5,03a 4,00a 3,50a 2,00d 1,25c 3,50a 2,00b
12 21,93b 31,54a 6,31a 4,33a 2,65b 2,75c 3,00a 3,00b 2,50a
13 18,50c 16,16b 4,93a 4,25a 3,25a 2,00d 1,00c 2,75b 1,50b
14 27,15a 19,00b 4,59a 3,65b 2,65b 2,00d 1,25c 4,25a 3,25a
15 26,05b 19,09b 7,06a 3,25b 2,25b 3,25b 1,75b 3,00b 1,25b
16 11,28c 27,78b 6,68a 4,75a 2,00b 2,25d 1,75b 3,00b 2,25a
17 14,98c 37,71a 20,39a 3,75b 2,00b 2,00d 1,50c 4,00a 3,00a
18 37,30a 12,45b 6,06a 4,00a 2,00b 2,00d 1,75b 4,25a 2,75a
19 29,30a 26,67b 3,35a 3,75b 2,00b 2,25d 1,00c 3,50a 3,00a
20 20,00c 34,56a 11,19a 4,50a 2,75b 2,00d 1,00c 4,50a 3,00a
21 29,75a 24,06b 10,81a 4,25a 2,00b 2,25d 1,75b 2,50b 1,50b
22 30,43a 23,46b 6,90a 3,00b 2,00b 2,00d 1,00c 2,00b 1,75b
23 27,10a 29,12a 8,05a 4,50a 4,25a 3,00c 2,00b 3,75a 3,25a
24 12,70c 34,09a 8,54a 4,75a 3,50a 2,25d 1,75b 3,00b 1,50b
25 29,48a 25,63b 10,63a 3,50b 2,00b 2,00d 2,00b 3,75a 2,25a
26 28,90a 26,79a 8,33a 3,25b 2,25b 2,75c 1,75b 2,00b 1,00b
27 20,58b 26,65b 6,91a 4,25a 3,75a 2,75c 1,75b 3,33a 2,33a
28 27,05a 22,08b 8,84a 4,00a 3,25a 3,25b 1,50c 3,50a 2,75a
29 20,60c 24,03b 4,13a 4,00a 3,25a 2,00d 1,25c 3,33a 2,33a
30 16,35c 17,10b 11,16a 3,00b 2,75b 2,75c 1,75b 2,00b 2,00b
31 17,23c 40,10a 10,96a 3,75b 2,75b 2,50d 2,25b 2,75b 1,75b
Brasília 11,79c 28,72a 4,18a 4,00a 2,25b 2,25d 1,50c 3,25a 2,00b
Kuronan 4,29d 48,14a 6,09a 4,00a 3,75a 4,00a 3,50a 3,25a 3,50a
Média 23,35 26,51 7,86 3,95 2,71 2,31 1,58 3,21 2,17
h2(%) 0,89 0,52 0,42 0,58 0,78 0,78 0,65 0,76 0,79
CV (%) 12,12 20,62 29,98 7,02 9,31 7,23 13,83 8,90 11,47

%INF= porcentagem de infecção; FR= fator de reprodução; IG= índice de galhas; IMO= índice de massa de ovos; Inc.= Meloidogyne 
incognita raça 1; Jav.= Meloidogyne javanica; Mis.= mistura de Meloidogyne incognita raça 1 e Meloidogyne javanica; h2= herdabilidade 
no sentido amplo; Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade (%INF= 
percentage of infection; FR= reproduction factor; IG= gall index; IMO= mass index of eggs; Inc.= Meloidogyne incognita race 1, Jav.= 
Meloidogyne javanica; Mis.= mixture of Meloidogyne incognita race 1 and Meloidogyne javanica; h2= broad-sense heritability; Means 
followed by the same letter in column do not differ by Scott-Knott at 5% probability).
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aplicados em campo não possibilitaram 
ganhos consideráveis em relação à cul-
tivar ‘BRS Brasília’, que originou estas 
populações. Isso foi confirmado pelos 
testes em casa-de-vegetação, indicando 
que a seleção empregada nestas popu-
lações não foi efetiva para aumentar o 
nível de tolerância aos nematóides, com 
necessidades de ajustes na metodologia 
de seleção de cenoura para resistência 
ao nematóide-das-galhas. No entanto, 
algumas progênies tiveram menor 
porcentagem de infecção do que a tes-
temunha tolerante ‘BRS Brasília’. Isto 
demonstra que após o aprimoramento da 
metodologia de experimentação, poderá 
haver uma potencial variabilidade para 
seleção com o objetivo de aumentar 
o nível de tolerância ao nematóide-
-das-galhas nestas duas populações. A 
possibilidade de obtenção de ganhos 
para a resistência às duas espécies de 
nematóides avaliadas, para populações 
do grupo Brasília, também foi observada 
por Vieira et al. (2003).

Para os caracteres avaliados em casa-
-de-vegetação, a testemunha ‘Kuronan’ 
foi um dos materiais mais suscetíveis e 
‘BRS Brasília’ um dos mais tolerantes 
aos nematóides, conforme esperado. No 
entanto, para a variável índice de galhas 
(IG) para M. incognita e para a mistura 
populacional de M. incognita raça 1 e M. 
javanica, as testemunhas não diferiram 
entre si. Indicando que a verificação 
do IG não foi eficiente em discriminar 
a diferença no nível de resistência que 
existe entre estas cultivares.

Pelos valores das médias, pode-se 
verificar que as duas populações foram 
mais tolerantes à M. javanica. Para 
esta espécie, em casa-de-vegetação, o 
índice de galhas e o índice de massa de 
ovos foram eficientes na discriminação 
das testemunhas suscetíveis e resisten-
tes. Para M. incognita e a mistura de 
populações de nematóides o índice de 
massa de ovos foi mais eficiente que o 
índice de galhas. Devido ao fato de que 
a testemunha suscetível obteve menores 
rendimentos que a testemunha tolerante, 
pode-se inferir que a metodologia mais 
eficiente para a seleção de genótipos de 
cenoura resistentes aos nematóides é a 
avaliação do índice de massa de ovos 
em casa-de-vegetação associado ao 
rendimento de raízes em campo. Para 
M. javanica poderia ser acrescentada a 
avaliação do índice de galhas.

As famílias 01, 30 e 35 se desta-
caram na população ‘0912518’, não 
estando agrupadas entre as famílias 
mais suscetíveis para ambas as espécies 
de nematóides e para a mistura destes, 
e tiveram rendimentos superiores a 
20 t/ha. Para a população ‘0912519’, 
destaca-se a família 22, que também não 
foi agrupada entre as mais suscetíveis e 
foi agrupada entre as mais produtivas.

De acordo com os valores de corre-
lação fenotípica (Tabela 3), observou-se 
correlação negativa entre os caracteres 
rendimento e porcentagem de infecção, 
ou seja, quanto maior a porcentagem 
de infecção das raízes, menores foram 
os rendimentos, o que já era esperado; 

porém a correlação foi significativa, mas 
de valor baixo a médio (-0,42 e -0,71). 
Este fato indica que esta variável não 
consegue explicar completamente o 
efeito dos nematóides-das-galhas no 
rendimento de raízes. Da mesma forma, 
as variáveis IG e IMO, avaliadas em 
casa-de-vegetação, estiveram corre-
lacionadas dentro de cada espécie de 
nematóides bem como para a mistura 
populacional, com evidências de que 
o aumento de um caráter eleva o outro, 
o que também seria esperado, porém, 
as correlações não foram muito fortes: 
0,80, 0,63 e 0,40 para M. incognita, M. 
javanica e mistura populacional, respec-
tivamente, para a população ‘0812518’; 
e, 0,27, 0,61 e 0,69 para M. incognita, 
M. javanica e mistura populacional, 
respectivamente, para a população 
‘0812519’; indicando que a avaliação 
de um destes caracteres não substitui o 
resultado do outro, sendo necessárias 
ambas as avaliações.

Para a associação entre os caracteres 
de campo e de casa-de-vegetação, verifi-
cou-se que o caráter rendimento foi cor-
relacionado com o caráter IMO para M. 
javanica, ou seja, quanto maior o valor 
deste índice na casa-de-vegetação, me-
nor foi o rendimento de raízes no campo, 
mas a correlação foi apenas mediana a 
baixa (-0,36 e -0,62 para as populações 
‘0912519’ e ‘0912518’, respectivamen-
te). O rendimento em campo também 
se correlacionou com o IG para M. 
javanica na população ‘0912519’ e para 
a mistura de populações de nematóides 

Tabela 3. Correlação fenotípica entre caracteres relacionados aos nematóides-das-galhas em cenoura avaliados em campo e em casa de 
vegetação para a população ‘0812518’ (diagonal inferior) e ‘0812519’ (diagonal superior) (phenotypic correlation among traits related 
to root-knot nematode in carrots evaluated in field and greenhouse for the population ‘0812518 ‘(lower diagonal) and ‘0812519’ (upper 
diagonal). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2009.

t/ha %INF IG Inc IMO Inc IG Jav IMO Jav IG Mis IMO Mis
t/ha 1 -0,71* -0,17 -0,18 -0,34* -0,36* 0,01 -0,10
%INF -0,42* 1 0,33* 0,48* 0,32* 0,68* 0,15 0,39*
IG Inc 0,03 0,22* 1 0,27* -0,17 0,15 0,33* 0,35*
IMO Inc -0,12 0,32* 0,80* 1 0,43* 0,30* 0,07 0,18
IG Jav -0,19 0,67* -0,13 -0,10 1 0,61* -0,26* 0,02
IMO Jav -0,62* 0,60* 0,00 0,16 0,63* 1 -0,14 0,17
IG Mis 0,45* -0,01 0,10 0,09 -0,15 0,05 1 0,69*
IMO Mis -0,08 0,04 0,19 0,13 0,01 0,42* 0,40* 1

%INF.= porcentagem de infecção; FR= fator de reprodução; IG= índice de galhas; IMO= índice de massa de ovos; Inc.= Meloidogyne 
incognita raça 1; Jav.= M. javanica; Mis.= mistura de M. incognita raça 1 e M. javanica. *Significativo a 5% pelo teste de t (%INF.= 
percentage of infection; FR= reproduction factor; IG= gall index; IMO= index of eggs mass; Inc.= Meloidogyne incognita race 1; Jav.= M. 
javanica; Mis.= mixture of M. incognita race 1 and M. javanica. *Significant at 5% by t test).

GO Silva et al.
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para a população ‘0912518’. Já o caráter 
porcentagem de infecção em campo foi 
correlacionado positivamente com os 
caracteres IMO e IG para cada uma das 
espécies de nematóides, principalmente 
para M. javanica, porém também com 
magnitudes não muito elevadas. No 
entanto, o mesmo não ocorreu para a 
mistura populacional de nematóides. 

Na seleção de progênies com re-
sistência à mistura populacional de 
M. incognita raça 1 e M. javanica em 
campo, Charchar & Vieira (1994), não 
observaram correlação entre a produti-
vidade e resistência a nematóides nas 
progênies selecionadas.

A baixa correlação entre os caracteres 
medidos dentro de cada ambiente, bem 
como entre as diferentes condições de 
seleção, não proporcionou a possibilida-
de de seleção apenas em um ambiente 
ou a eliminação de caracteres. Indican-
do que para a obtenção de cultivares 
mais produtivas e mais tolerantes aos 
nematóides-das-galhas é necessária 
a seleção combinada nos diferentes 
caracteres e ambientes. A não obtenção 
de ganhos em relação a cultivar ‘BRS 
Brasília’, que originou as populações 
em avaliação utilizando a metodologia 
para avaliação em campo, determina a 
necessidade da busca por métodos mais 
eficientes de seleção e a necessidade de 
novas pesquisas nesta área.
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In Brazil, the fungus Corynespora 
cassiicola, pathogen of target spot 

in the cucumber, has been detected in 
the States of São Paulo, Paraná and 
Goiás, in “Japanese-type" cucumbers 
(Martins et al., 2003; Verzignassi et al., 
2003; Teramoto et al., 2006). Disease 
symptoms appear on the oldest leaves 
as angular, yellowish spots that grow 
and become circular with a light brown 
center and dark edges (Kurosawa et al., 
2005). Spot coalescing can dry extensive 
areas of the leaf limbo, with consequent 
leaf fall from the plant (Verzignassi et 
al., 2003; Kurosawa et al., 2005), and 
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ABSTRACT
The fungus Corynespora cassiicola is the causal agent of target 

spot in cucumber. Under favorable climatic conditions it can cause 
serious damage in this horticultural crop. In Brazil, there exists not 
enough knowledge to determine efficient control measures to the 
disease. This investigation was carried out to evaluate: a) the reactions 
of nine cucumber hybrids to C. cassiicola; b) the sensibility of six 
isolates of C. cassiicola to fungicides in vitro (captan, chlorothalonil, 
mancozeb, azoxystrobin, difenoconazole, carbendazin, tebuconazole 
and thiophanate-methyl), used in concentrations of 0, 1, 10, 100 
and 1,000 µg mL-1 of active ingredient and c) protective and 
curative chemical treatments with the same fungicides used in vitro 
in cucumber plants inoculated with C. cassiicola. The cucumber 
hybrids were evaluated using the scale of notes and diagrammatic of 
target spot severity. The more resistant hybrids to the pathogen were 
Taisho, Nikkey, Yoshinari and Safira. The difenoconazole fungicide 
caused the most mycelial growth inhibition (MGI) and showed the 
lowest ED50. Thiophanate-methyl was the worst fungicide, it did not 
inhibit the mycelial growth of the fungus. Azoxystrobin was the most 
efficient in controlling the disease, although it has to be registered in 
Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply in Brazil before 
its recommendation.

Keywords: Cucumis sativus, Corynespora cassiicola, sensitivity to 
fungicides, genetic resistance.

RESUMO
Reação de híbridos, inibição in vitro e controle da mancha 

alvo em pepino

O fungo Corynespora cassiicola, agente causal da mancha alvo 
em pepino, pode, sob condições de alta temperatura e alta umidade, 
causar sérios danos à cultura. No Brasil, não se tem conhecimento 
suficiente sobre um manejo adequado dessa doença. Este trabalho 
foi realizado visando avaliar: a) a reação de nove híbridos de pepino 
desafiados por C. cassiicola; b) a sensibilidade in vitro de seis iso-
lados de C. cassiicola a fungicidas (captan, clorotalonil, mancozeb, 
azoxystrobin, difenoconazole, carbendazin, tebuconazole e tiofanato-
-metílico), utilizados nas concentrações de 0, 1, 10, 100 e 1.000 µg 
mL-1 de ingrediente ativo e c) o tratamento químico preventivo e 
curativo com os mesmos fungicidas testados in vitro, em plantas 
de pepino, inoculadas com C. cassiicola. A severidade foi avaliada 
utilizando escalas de notas e diagramática de severidade da mancha 
alvo. Os híbridos mais resistentes ao patógeno foram Taisho, 
Nikkey, Yoshinari e Safira. O fungicida difenoconazole proporcionou 
as maiores inibições de crescimento micelial (ICM) do patógeno in 
vitro e a menor dose efetiva capaz de inibir o crescimento micelial em 
50% (DE50); já tiofanato-metílico foi o pior, sendo incapaz de inibir 
o crescimento micelial do fungo. Quanto à aplicação dos fungicidas 
de forma preventiva e curativa, em plantas de pepino, azoxystrobin 
foi o mais eficiente no controle da doença, porém para sua utilização 
há necessidade de seu registro junto ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

Palavras-chave: Cucumis sativus, Corynespora cassiicola, sensibi-
lidade a fungicidas, resistência genética.
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can lead to yield losses of up to 60% 
(Verzignassi et al., 2003).

Crop management practices, such 
as eliminating crop remains, greater 
between-plant spacing and management 
of greenhouse side curtains have not 
significantly reduced the disease 
severity. Furthermore, the fungicides 
used to control other leaf spots in 
cucumber have not presented practical 
results for the control of this disease 
(Verzignassi et al., 2003).

Research to assess the chemical 
control of target spot in cucumber has 
become necessary because most studies 

have been carried out in other countries, 
such as, for example, the United States 
(Jones, 1974; Jones, 1978; Sumner 
et al., 1981), Mexico (Castro, 1979), 
Japan (Hasama, 1991; Date et al., 
2004) and Cuba (González, 2005). In 
Brazil, studies on control of the disease 
have been limited to assessing product 
efficiency in vitro (Teramoto et al., 
2004; Ueda et al., 2008).

There is also no precise information 
on the genetic resistance of C. cassiicola. 
There are no descriptions of this 
characteristic for the cucumber hybrids 
cultivated in Brazil in the seed company 
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catalogs, except for the Taisho cucumber 
hybrid that has been reported with field 
resistance (www.sakata.com.br) and 
the Natsuhikari and Tsuyoi hybrids, 
reported as resistant but whether the 
resistance is vertical or horizontal has 
not been specified (www.takii.com.br). 
Oliveira et al. (2006) tested four hybrids 
against various isolates of the pathogen 
and reported variation in the severity 
they presented. The authors stated that 
the Tsuyataro hybrid was considered the 
most susceptible to target spot among 
the hybrids tested and the Natsubayashi 
hybrid the most resistant.

Thus the objectives of the present 
study were to assess: a) cucumber 
hybrid reaction to target spot; b) in vitro 
sensitivity of six C. cassiicola isolates 
to eight fungicides and c) preventive 
and curative chemical treatment with 
fungicides in cucumber plants inoculated 
with C. cassiicola in a greenhouse.

MATERIAL AND METHODS

These studies were carried out in the 
laboratory and experimental area of the 
Research Nucleus in Plant Pathology, 
belonging to the Agronomy and Food 
Engineering College of the Federal 
University of Goiás, in Goiânia.

Six C. cassiicola isolates were 
used in the experiments, PESP01, 
PESP02, PESP04, PESP05, PESP06 
and PEGO07. The PESP01 isolate 
came from Indaiatuba, São Paulo 
State; PESP02 and PESP04 from 
Promissão, São Paulo State; PESP05 
from Piedade, São Paulo State; PESP06 
from Mogi das Cruzes, São Paulo State 
and PEGO07 from Goiânia, Goiás State. 
All the isolates were obtained from 
cucumber leaves with typical target spot 
symptoms, isolated first in agar-agar 
(AA), followed by replication of the 
edges of the mycelia growth to potato-
dextrose-agar (PDA) and later preserved 
in PDA covered with mineral oil.

Cucumber hybrid reaction to 
target spot - The cucumber hybrids were 
Hokuho, Natsusuzumi, Nikkey, Rensei, 
Safira, Supremo, Taisho, Tsuyataro and 
Yoshinari. Except for Safira, which 
is land race type, and Supremo, an 
industrial type, the others are Japanese-

type cucumbers. A complete randomized 
experimental design was used with 
nine treatments (hybrids) and four 
replications, and each one consisted of 
one pot containing two plants. The 1.0 
L pots were filled with sterilized soil. 
When the cucumber plants had two 
true leaves, they were inoculated by 
spraying a suspension of 104 conidia/
mL of C. cassiicola of the PESP04 
isolate. This isolate was chosen because 
it was sporulating abundantly and the 
conidia were sprayed until there was 
surface runoff. After inoculation, the 
pots were kept in a wet chamber for 24 
hours covered with plastic bags and then 
placed in a simple arch-type greenhouse 
with the roof covered with transparent 
polyethylene and the sides with insect-
proof screening.

The disease severity (% diseased 
area) was assessed on the two oldest 
leaves of the plant after the appearance 
of the first symptoms, seven, 11 and 
15 days after plant inoculation, using 
the modified Horsfall-Barratt scale 
(Campbell & Madden, 1990) with the 
following scores: 0: no symptoms, 1: 
<1% of the leaf area with symptoms 
(las), 2: 1-3% las, 3: 3.1-6% las, 4: 6.1-
12% las, 5: 12.1-25% las, 6: 25.1-50% 
las and 7: >50.1% las. The obtained data 
were submitted to analysis of variance 
using the SISVAR 5.1 program (Ferreira, 
2008) and when significant, the means 
of the treatments were discriminated by 
the Scott-Knott test at 5% probability.

I n  v i t r o  C o r y n e s p o r a 
inhibition - The following protective 
fungicides were tested for in vitro 
inhibition in the laboratory: captan, 
chlorothanonil and mancozeb and the 
systemic fungicides azoxystrobin, 
d i f e n o c o n a z o l e ,  c a r b e n d a z i n , 
tebuconazole and thiophanate-methyl 
at the concentrations 0, 1, 10, 100 and 
1.000 µg mL-1 active ingredient (a.i.). 
Most of these fungicides are registered 
in the Ministry of Agriculture, Livestock 
and Supply, for the cucumber crop, but 
for other fungus diseases. Only captan 
and carbendazin are registered for 
other crops and other pathogens. The 
fungicides were prepared previously in 
10 mL stock solution in sterilized water 
of each concentration of each product 
in test tubes, before being incorporated 

into the PDA culture medium. The 
1.000 µg mL-1 concentration was the 
first fungicide to be prepared and the 
calculated quantity of fungicide was 
added to the sterilized water, shaken, 
and then 1.0 mL-1 of this was transferred 
to another tube containing 9 mL water 
(dilution in series). This procedure was 
repeated until the lowest concentration 
was obtained (1 µg mL-1). The control 
plates contained only PDA. After 
preparing the culture medium with the 
respective fungicide concentrations, 
6 mm mycelia discs of the PESP01, 
PESP02, PESP04, PESP05, PESP06 
and PEGO07 C. cassiicola isolates were 
removed from the edges of the colonies 
when approximately 10 days old and 
transferred to the different culture media 
(with and without fungicide). The plates 
were incubated at 25°C in continuous 
darkness. Each treatment consisted of 
three replications and each plate was 
one replication. A complete randomized 
design was used. The mycelia growth 
was calculated by the mean of the radius 
of two transverse diameters every two 
days for 10 days. The mycelia growth 
inhibition was determined with the 
data obtained from the last reading: 
MGI= 100-(concentration radius i x 
100)∕concentration radius 0, where i 
corresponds to the concentration radius 
tested. Next the effective dose capable 
of inhibiting mycelia growth by 50% 
(ED50) was estimated for each treatment 
using the parameters calculated by the 
regression of the MGI versus log10 
of the fungicide concentration. The 
ED50 was calculated for each isolate 
corresponding to the fungicide. The 
fungicides were ranked for toxicity 
according to the parameters adopted 
by Edgington & Klew (1971), who 
considered highly toxic the fungicide 
that obtained ED50 <1 µg mL-1; from 
1-50 µg mL-1, moderately toxic, and, 
>50 µg mL-1, non toxic. This experiment 
was repeated twice.

In vivo target spot control - The 
in vivo chemical control was carried 
out in a protected environment and 
the same fungicides were tested as in 
the in vitro test at the concentrations 
recommended by the manufacturers 
for the cucumber crop, but for other 
fungus diseases. A 250 mL solution 
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was prepared of each fungicide at the 
following concentrations: azoxystrobin 
(7.5 g a.i. 100 L-1 H2O); captan (113.5 
g a.i. 100 L-1 H2O); carbendazin (250 g 
a.i. 400 L-1 H2O); chlorothanonil (150 g 
a.i. 100 L-1 H2O); difenoconazole (5 g 
a.i. 100 L-1 H2O); mancozeb (2.0 kg a.i. 
100 L-1 H2O); tebuconazole (200 g a.i. 
500 L-1 H2O) and thiophanate-methyl 
(50 g a.i. 100 L-1 H2O).

Two plants of the Tsuyataro and 
Nikkey cucumber hybrids were used 
per 1.0 L pot filled with sterilized 
soil and each replication consisted 
of three pots. These hybrids were 
chosen because they belong to the 
group that presented greatest and 
least susceptibility, respectively, when 
challenged by C. cassiicola. A complete 
randomized design was used.

a) Preventive treatment - When 
the plants reached two true leaves they 
were sprayed with the contact and 
systemic fungicides quoted previously. 
They were inoculated 24 hours after 
product application by spraying with a 
spore suspension of the PESP04 isolate 
of C. cassiicola, at the concentration 
of 104 conidia/mL, until there was 
surface runoff. This isolate was chosen 
because it was sporulating abundantly. 
After inoculation, the pots were kept in 
a moisture chamber for 24 hours and 
then in a greenhouse until the end of 
the experiment.

The disease severity (% diseased 
area) was assessed on the two oldest 
leaves of each plant, seven and 14 days 
after inoculation, using the diagrammatic 
scale set out by Teramoto et al. (2011) 
that has seven severity levels: 0.3; 0.8; 
2; 5; 11.5; 25 and 46%.

The data obtained were transformed 
in (x + α)½ and submitted to analysis of 
variance. When significant the means 
were discriminated by the Tukey test 
at 5% probability. This experiment was 
repeated twice.

Curative treatment - To assess 
the curative effect of the systemic 
fungicides, as soon as the plants reached 
two true leaves they were inoculated 
with a suspension of spores of the 
PESP04 C. cassiicola isolate, as reported 
previously. After inoculation, the pots 
remained in a moisture chamber for 24 
hours and were kept in a greenhouse 

until the end of the experiment.
The disease severity was assessed 

on the two oldest leaves of each plant, 
seven and 14 days after inoculation, 
using the scale elaborated by Teramoto 
et al. (2011).

The data obtained were transformed 
in (x + α)½ and submitted to analysis of 
variance. When significant, the means 
were discriminated by the Tukey test 
at 5% probability. This experiment was 
repeated twice to confirm the results.

RESULTS AND DISCUSSION

Cucumber hybrid reaction to 
target spot - Considering the modified 
Horsfall-Barratt (Campbell & Madden, 
1990) scale, three different susceptibility 
groups were observed seven days after 
inoculation (DAI): a) susceptible, 
Tsuyataro and Supremo; b) moderately 
susceptible, Hokuho and Natsusuzumi 
and, c) moderadately resistant, Rensei, 
Yoshinari, Safira, Nikkey and Taisho. 
At 11 DAI, only Rensei went to the 
group of moderately susceptible, the 
other cultivars maintained the previous 
classification. At 15 DAI, only Taisho 
continued as moderately resistant and 

Yoshinari, Nikkey and Safira went to the 
moderately susceptible group. Hokuho, 
Rensei and Natsusuzumi became part 
of the susceptible group together with 
Tsuyataro and Supremo (Table 1).

These results corroborated the data 
obtained by Oliveira et al. (2006), who 
also observed greater susceptibility of 
the Tsuyataro cultivar to the isolates 
and hybrids tested. In the present 
experiment, in addition to the Tsuyataro 
cultivar, the Supremo cultivar was 
shown to be one of the most susceptible 
up to 11 DAI. After 15 days, other 
cultivars were included in the greater 
susceptibility group, such as Hokuho, 
Rensei and Natsusuzumi.

Regarding the experiments carried 
out by Oliveira et al. (2006), the most 
resistant cultivar was Natsubayashi with 
severity scores ranging from 2.0-2.33. In 
contrast in the present experiment, the 
most resistant cultivars at seven DAI 
were Taisho, Nikkey, Safira, Yoshinari 
and Rensei, and all except for Rensei 
presented scores well below 2.0, thus 
demonstrating that the cultivars tested 
had a good resistance level.

The Taisho cultivar, reported with 
field resistance to C. cassiicola, really 

Table 1. Severity of target spot caused by Corynespora cassiicola in cucumber hybrids at 
seven, eleven and fifteen days after inoculation (severidade da mancha alvo causada por 
Corynespora cassiicola em híbridos de pepino aos sete, 11 e 15 dias após a inoculação). 
Goiânia, UFG, 2007.

Cucumber hybrids
Severity1

7 days 11 days 15 days
Yoshinari 1.52 c 3.0 c 4.0 b
Rensei 2.2 c 4.8 b 6.5 a
Hokuho 4.2 b 5.2 b 5.8 a
Taisho 0.5 c   0.8 c 1.5 c
Safira 1.5 c  3.0 c 4.7 b
Nikkey 1.3 c  2.5 c 4.5 b
Supremo 5.2 a 6.8 a 7.0 a
Natsusuzumi 3.3 b 4.8 b 6.5 a
Tsuyataro 5.8 a 6.5 a 6.8 a
CV (%) 45.7 37.8 33.5

1Scale of notes: 0= no symptoms; 1= <1% of foliar area with symptoms (fas); 2= 1 to 3% 
of fas; 3= 3.1 to 6% of fas; 4= 6.1 to 12% of fas; 5= 12.1 to 25%; 6= 25.1 to 50% of fas; 
7= >50.1% of faz; 2Means followed by the same letters in the column are not statistically 
different by Scott-Knott (p<0.05); Means of three repetitions (1escala de notas: 0= ausência 
de sintomas; 1= <1% de área foliar com sintomas (afs); 2= 1 a 3% de afs; 3= 3,1 a 6% de 
afs; 4= 6,1 a 12% de afs; 5= 12,1 a 25% de afs; 6 = 25,1 a 50% de afs; 7= >50,1% de afs; 
2Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 
5% de significância; Média de três repetições).
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presented itself as one of the least 
susceptible to the disease in all the 
assessment periods and at 15 DAI it 
was the only cultivar remaining in the 
moderately resistant group.

Thus for a future recommendation 
for commercial planting of target 
spot resistant hybrids, these materials 
should to be tested in the field until 
the production phase but, based on the 
preliminary results of the resistance 
of these hybrids to target spot, in the 
greenhouse, there are strong indications 
that the Taisho, Nikkey, Safira and 
Yoshinari hybrids will perform well in 
the field.

In vitro Corynespora. cassiicola 
inhibition - Difenoconazole, of the 
eight fungicides tested in vitro, most 
inhibited mycelia growth (MGI= 74.6%) 
at the concentration 1 µg mL-1 a.i. 
Chlorothanonil, captan, thiophanate-
methyl and carbendazin resulted in the 
lowest MGIs (data not shown).

At the 10 µg mL-1 a.i. concentration, 
difenoconazole and tebuconazole 
obtained the highest  MGIs and 
thiophanate-methyl and carbendazin 
the lowest MGIs (data not shown). 

At the 100 µg mL-1 a.i. concentration, 
d i fenoconazo le ,  t ebuconazo le , 
mancozeb and captan gave the best 
results. At the same concentration, 
thiophanate-methyl, chlorothanonil and 
carbendazin obtained the lowest MGIs 
(data not shown). A similar result to 
that of carbendazin was reported by 
Hasama (1991), who concluded that 

the effectiveness of the benzimidale 
fungicides had decreased against the 
disease. For this, the sensitivity of 
419 C. cassiicola isolates collected 
in cucumber fields was tested with 
benomyl and carbendazin, and verified 
that 330 were highly resistant to values 
greater than 100 µg mL-1.

Tebuconazole and mancozeb were 
the only fungicides that completely 
inhibited mycelia growth of the C. 
cassiicola fungus isolates at the 1.000 
µg mL-1 a.i. concentration (data not 
shown). Thiophanate-methyl performed 
worst among the products, followed 
by carbendazin, chlorothanonil and 
azoxystrobin. Reinforcing these 
results, Date et al. (2004) tested 
the sensitivity of 193 C. cassiicola 
cucumber isolates, using the minimal 
inhibitor concentration method (MCI) 
and concluded that 29 isolates were 
highly resistant to thiophanate-methyl 
and diethofencarb and one isolate was 
resistant to azoxystrobin. This result 
was due to the fact that the thiophanate-
methyl, belonging to the benzimidales 
group, has been used very frequently 
(Delen & Tosun, 2004).

There was significant isolates x 
fungicides interaction, therefore the 
ED50 had to be calculated separately for 
each isolate. Difenoconazole fungicide 
was considered highly fungitoxic, 
following classification by Edgington 
& Klew (1971), and the ED50  value 
ranged from 2.4x10-3 to 2.1x10-14 µg 
mL-1, followed by tebuconazole, where 

three values were classified as highly 
fungitoxic (2.2x10-2, 0.6 and 2.4x10-6) 
and another three as moderately toxic 
(3.2, 1.4 and 2.9). Other fungicides 
considered as moderately toxic were 
mancozeb (1.9-20.7) and captan (23.2-
40.2), and one isolate of the fungus 
presented ED50 greater than 50, a 
value classified as non-toxic, and the 
non-toxic: carbendazin, azoxystrobin, 
chlorothanonil  and thiophanate-methyl 
(Table 2).

T h u s  d i f e n o c o n a z o l e  a n d 
tebuconazole were the most efficient 
presenting high MGI in vitro C. 
cassiicola values. Both the fungicides 
belong to the triazoils chemical group 
that act on demethyilation of the 
lanosterol to intermediate compounds, 
ergosterol precursors.

Mancozeb  and  cap tan  were 
considered moderately toxic. Mancozeb, 
from the dithiocarbamate chemical 
group, interferes in energy production 
and can be considered as a non-specific 
or multiple action inhibitor. Captan, 
belonging to the heterocyclic nitrogens 
chemical group, inactivates essential 
enzymes that interfere in the fungus vital 
processes (Azevedo, 2003).

Azoxys t rob in ,  ca rbendaz in , 
chlorothanonil and thiophanate-methyl 
were not considered fungitoxic for the 
C. cassiicola isolates tested that means 
that these isolates are insensitive to 
these fungicides in artificial and in vitro 
incubation conditions.

Azoxystrobin belongs to the 

Table 2. Effective doses able to inhibit 50% of mycelial growth (ED50) of six isolates of Corynespora cassiicola from cucumber (dose efe-
tiva capaz de inibir o crescimento micelial em 50% (DE50) de seis isolados de Corynespora cassiicola provenientes de pepineiro). Goiânia, 
UFG, 2007.

Fungicides
ED50 (µg mL-1)

PESP011 PESP02 PESP04 PESP05 PESP06 PEGO07
Azoxystrobin 87.2 5.8x104 1.2x104 1.0x1025 3.7x108 2.5x102

Captan 32.5 29.6 23.2 40.2 64.4 31.4
Thiophanate-methyl 6.8x1056 1.0x104 2.1x1012 6.7x1016 1.4x1028 4.4x1010

Chlorothalonil 5.6x104 6.0x105 2.2x103 2.9x107 3.7x1012 6.2x102

Carbendazin 2.4x104 1.4x108 4.8x103 4.4x103 6.7x104 1.9x102

Mancozeb 12.8 20.7 11.4 5.0 1.9 20.8
Tebuconazole 2.2x10-2 3.2 0.6 1.4 2.9 2.4x10-5

Difenoconazole 2.1x10-14 5.3x10-3 2.4x10-3 7.7x10-6 2.5x10-7 9.61x10-5

1PESP01 to PESP06 were from São Paulo State, PEGO07, from Goiás State (PESP01 a PESP06 foram provenientes do estado de São Paulo, 
PEGO07, do estado de Goiás).
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strobilurin chemical group, quinone 
inhibitors that are toxic because they 
inhibit the respiratory chain at the 
Complex III level (Ghini & Kimati, 
2000). In Japan, the occurrence has 
been detected of C. cassiicola isolates 
derived from cucumber, resistant to 
strobilurin (Date et al., 2004; Ishii, 
2006) and thiophanate-methyl (Date 
et al., 2004). Carbendazin, from the 
benzimidales chemical group, acts on 
fungi by inhibiting specific proteins, 
α and β tubulins (Coutinho et al., 
2006). Chlorothanonil belongs to 
the nitrile chemical group and acts 
on fungus cell respiration (Azevedo, 

2003). Thiophanate-methyl, also from 
the benzimidales chemical group, acts 
by interfering in the DNA synthesis or 
with the cell or nuclear division process 
(Picinini, 1994).

Several recent studies carried out in 
Brazil with other pathosystems such as 
Didymella bryoniae-watermelon where 
isolates were detected with crossed 
resistance to thiophanate-methyl and 
carbendazin (Santos et al., 2006); 
Guignardia citricarpa-citrus where 
selection pressure was tested using 
benzimidales fungicides in the citrus 
producing regions (Rodrigues et al, 
2007) and Lasiodiplodia theobromae-

papaya ,  where  h igh  es t imated 
ED50 values were observed for all 
the fungicides tested, especially the 
benzimidales, that indicated selection 
pressure in the field resulting from the 
intensive use of this fungicide (Pereira, 
2009).

The  resu l t s  o f  the  in  v i t ro 
experiments serve to indicate the 
sensitivity of the cucumber-derived 
isolates to the chemical molecules but 
the physiological performance of these 
strains might be expressed differently 
and contradictorily in interactions in 
the field.

a) In vivo target spot control - In 

Table 3. Protective effect of contact and systemic fungicides on the management of target spot in Nikkey and Tsuyataro cucumber hybrids, 
at seven and fourteen days after inoculation with Corynespora cassiicola (efeito protetor de fungicidas de contato e sistêmico no manejo 
da mancha alvo em híbridos de pepino Nikkey e Tsuyataro, aos sete e 14 dias após a inoculação com Corynespora cassiicola). Goiânia, 
UFG, 2008.

Treatments
Research 1 and 2 (Nikkey) Research 1 (Tsuyataro) Research 2 (Tsuyataro)
14 days 14 days 7 days 14 days 7 days 14 days

Control 13.25b1.2 3.07a 12.33a 96.75a 3.45ab 77.5a
Azoxystrobin 0.16c 0.00b 0.00c 12.67de 0.01d 0.98b
Captan 56.67a 2.65a 13.25a 84.50ab 2.15abcd 50.33a
Thiophanate-methyl 3.41bc 1.42ab 6.46ab 93.58a 4.94a 86.58a
Chlorothalonil 1.67bc 0.29ab 0.15c 7.83e 0.28cd 36.24ab
Carbendazin 6.19bc 2.70a 5.95ab 90.33a 2.03abcd 71.87a
Mancozeb 2.47bc 0.48ab 2.68bc 45.83c 1.15bcd 63.91a
Tebuconazole 4.76bc 0.03b 2.27bc 48.25cd 0.97bcd 60.0a
Difenoconazole 10.88bc 0.41ab 6.54ab 57.67bc 1.91abc 78.46a
CV(%) 44.4 40.3 40.1 19.6 35.4 27.2

1Means of six repetitions; 2Means followed by the same letter in the column are not statistically different by Tukey (p<0.05); Results of two 
trials (1média de seis repetições; Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey (p<0.05); Resultados 
de dois ensaios).

Table 4. Curative effect of systemic fungicides on management of target spot in cucumber hybrids Nikkey and Tsuyataro expressed in percent 
of damaged foliar area, at seven and fourteen days of inoculation with Corynespora cassiicola (efeito curativo de fungicidas sistêmicos no 
manejo da mancha alvo em híbridos de pepino Nikkey e Tsuyataro, expressa em porcentagem de área foliar afetada, aos sete e 14 dias após 
a inoculação com Corynespora cassiicola). Goiânia, UFG, 2008.

Treatments
Research 1 and 2 (Nikkey) Research 1 (Tsuyataro) Research 2 (Tsuyataro)
14 days 14 days 7 days 14 days 7 days 14 days

Control 13.25a 3.07a 12.33 c1.2 96.75 ab 3.45 a 77.50 a
Azoxystrobin 0.48b 0.00b 0.98 c 81.10 ab 0.01 c 0.94 b
Tiophanate-methyl 9.88ab 0.42ab 47.25 ab 99.92 a 1.13 abc 60.23 a
Carbendazin 6.08ab 1.39ab 54.75 a 84.17 ab 1.64 abc 66.37 a
Tebuconazole 2.09ab 0.29ab 16.47 bc 74.58 b 0.43 bc 48.92 a
Difenoconazole 9.69ab 0.87ab 9.37 c 84.75 ab 2.07 ab 62.29 a
CV (%) 55.5 44.9 39.0 10.5 34.3 27.1

1Means of six repetitions; 2Means followed by the same letter in the column are not statistically different by Tukey (p<0.05); Results from 
two trials (1média de seis repetições; 2Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey (p<0.05); Resul-
tados de dois ensaios).
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the first experiment, the two hybrids 
tested performed differently at seven 
days after inoculation (DAI): low 
disease severity was observed in the 
Nikkey cultivar in all the treatments, 
that it did not differ statistically from 
the control (data not shown). In the 
Tsuyataro cultivar, the greater severity 
was observed but in the treatments 
with azoxystrobin, chlorothanonil, 
mancozeb and tebuconazole there was 
low severity. At 14 DAI, the severities 
increased in the two hybrids except 
for the treatment where azoxystrobin-
based fungicide was applied to the 
Nikkey cultivar and azoxystrobin, 
chlorothanonil, tebuconazole, mancozeb 
and difenoconazole were applied to the 
Tsuyataro cultivar (Table 3).

In the second experiment, at seven 
days, the severity observed on the 
Nikkey cultivar leaves was less than 
in the previous experiment but no 
treatment differed from the mean of 
the control (data not shown). In the 
Tsuyataro cultivar, the severity was also 
less, but lower severities were observed 
in treatments with azoxystrobin and 
chlorothanonil, that differed from the 
control but did not differ from the 
other products (captan, carbendazin, 
mancozeb and tebuconazole). At 14 
days, severity increased in Nikkey that 
allowed assessment of lesser severity 
in the treatments with azoxystrobin 
and tebuconazole. For Tsuyataro, only 
azoxystrobin maintained low disease 
severity in the plants (Table 3).

Generally, azoxystrobin was more 
efficient in controlling the disease. 
Although it  was considered not 
fungitoxic by the Edgington & Klew 
(1971) criterion, it was the product 
that gave the best results in the present 
experiment. The dose used in the 
preventive treatment was 75 µg mL-1 
and ED50 1.2x104, that is, a dose 167 
times greater had effective action on 
the pathogen in the plant. Perhaps 
because of the fact that the fungicide 
is mesostemic, that is, had an affinity 
with the leaf surface and was absorbed 
by the wax layer, forming a deposit on 
the surface of the susceptible organ 
that could later be redistributed on 
the plant surface in the vapor phase. 
The mesostemic substance penetrates 

tissues presenting translaminar activity 
(Azevedo, 2003; Reis & Bresolin, 
2007), thus performance in culture 
medium may not reflect the action of 
the product in the plant and vice versa.

Chlorothanonil was also classified 
as non fungitoxic and a 1500 µg 
mL-1 dose was used and ED50 2224. 
The dose applied was only 1.5 times 
greater and performed well against the 
pathogen. This good performance may 
be explained by the chlorothanonil 
action mechanism and because it is 
retained and redistributed in the plant. 
It has excellent leaf adherence and 
retention, so that the product provides 
safe protection capacity to the plant, 
even in conditions favorable to the 
disease development  (Azevedo, 2003).

Captan, a fungicide classified as 
moderately toxic, did not differ from 
the control and performed poorly, 
while the protective effect of mancozeb 
was clear in experiment 1 with the 
Tsuyataro hybrid. This fact can be 
explained because in the protective form 
the toxic action is partially exercised 
on the sporulation, germination tube 
and appressorium formation, resulting 
from inhibition of the haustorium and/
or mycelia development inside the host 
tissues (Forcelini, 1994).

The fungicides that were classified 
as highly toxic, tebuconazole and 
d i fenoconazole ,  when  sprayed 
preventively did not control the pathogen 
as well as expected. The dose used for 
difenoconazole was 50 µg mL-1 and 400 
µg mL-1 for tebuconazole, much greater 
values than those calculated for the ED50 
0.62 and 2.4x10-4.

O n l y  t h i o p h a n a t e - m e t h y l , 
considered as not fungitoxic obtained 
a corresponding performance, because 
it did not differ from the control in 
any of the severity means. The fact 
that this fungicide is widely used may 
have caused a higher selection pressure 
(Parreira et al., 2009). All the results 
indicated that the isolates used were 
resistant to this fungicide although it has 
been used to control other pathogens in 
the cucumber crop.

b) Curative treatment - In the first 
experiment, no fungicide was efficient 
for the curative treatment for Tsuyataro 
at seven DAI because although there 

were low severity percentages for the 
treatment with azoxystrobin, it was 
not significantly different from the 
control. The severity means of the 
treatments with thiophanate-methyl 
and carbendazin were higher than the 
control. At 14 DAI, no treatment differed 
from the control and high severities were 
observed in all the treatments. Only 
azoxystrobin was efficient in reducing 
the infection caused by the pathogen for 
the Nikkey cultivar at 14 DAI (Table 4).

I n  t h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t , 
the efficiency of azoxystrobin and 
tebuconazole was observed for the 
Tsuyataro cultivar at seven days, 
although they differed from the control 
but not from the other treatments. At 
14 days, only azoxystrobin was able 
to maintain the disease severity at low 
levels. The same result was obtained for 
the Nikkey cultivar (Table 4).

Generally, the fungicides applied 
as protection were more effective than 
those applied to cure. The preventive 
application ensured low severities 
at least in the first seven days after 
application, even under conditions 
extremely favorable to the pathogen 
and to the most susceptible hybrid 
(Tsuyataro).

The fungicides applied to cure, that 
is, applications after plant infection 
by the pathogen, were not efficient, 
except for azoxystrobin, regardless of 
whether the hybrids used were more or 
less susceptible. Thus it was concluded 
that the best measure to take is to avoid 
planting very susceptible hybrids in 
seasons of the year when conditions 
favor the plant pathogen development, 
because even applying preventive and 
efficient fungicides for disease control, 
14 days after application the disease 
severity reached very high numbers 
(96.75% of the control).

Tiophanate-methyl and carbendazin 
were not efficient in controlling target 
spot that may have been the result of 
the appearance of resistance on the 
part of the pathogen, because these two 
products belong to the benzimidazole 
chemical group and high risk resistance 
group (Ghini & Kimati, 2000; Delen 
& Tosun, 2004),  al though only 
thiophanate-methyl is recommended for 
the cucumber crop, but against another 
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pathogen.
Thus the results obtained in vitro 

did not correlate with the in vivo 
results because the fungicides most 
efficient in vitro were tebuconazole, 
difenoconazole, mancozeb and captan, 
and the most efficient in vivo was 
azoxystrobin. The results were similar 
only for the benzimidales and were very 
inefficient in in vitro and in vivo target 
spot control.

Thus it was concluded that the 
results of sensitivity for the C. cassiicola 
isolates to different fungicides cannot be 
used as recommendation for chemical 
control of the disease in the field, 
because in the field there is pathogen-
environment-host interaction. The results 
of the chemical control experiments 
supplied more consistent data for a 
future recommendation but there should 
also be more field experiments with the 
plants in the production phase. Thus 
it can be assumed that azoxystrobin 
fungicide has great potential for use in 
control of the disease, but it needs to be 
registered in the Ministry of Agriculture, 
Livestock and Food Supply to be able 
to be recommended in the control of C. 
cassiicola in the cucumber crop.
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Recentemente introduzida no Bra-
sil, a soja-hortaliça (edamame) 

(Glycine max) vem despertando grande 
interesse na população. A soja-hortaliça 
é comumente consumida no Japão, 
China, Coréia, Tailândia, Indonésia, 
Malásia, Filipinas, Cingapura, Nepal, 
Sri Lanka, Estados Unidos da América 
e Austrália (Mendonça & Carrão 
Panizzi, 2003).

A soja-hortaliça é uma das hortaliças 
com maior potencial de crescimento de 
mercado no Brasil, pois pode ser uma 
alternativa natural de reposição hormo-
nal, bem como um alimento de grande 
importância na alimentação humana, es-
pecialmente, pela presença das isoflavo-
nas (Charlo et al., 2008). As isoflavonas 
têm efeitos semelhantes ao estrogênio, 
e isso favoreceu vários profissionais 
da saúde a aceitar as isoflavonas como 
uma alternativa à terapia de reposição 
hormonal. Além disso, existem também 
mecanismos não hormonais pelos quais 
as isoflavonas podem exercer efeitos 
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RESUMO
Objetivou-se avaliar o desempenho de dez linhagens de soja-

-hortaliça, em campo. O delineamento experimental adotado foi 
blocos ao acaso, com dez tratamentos (linhagens) e cinco repetições. 
Cada parcela experimental foi constituída por quatro linhas de plantio, 
com cinco metros de comprimento. Utilizou-se irrigação por aspersão. 
As linhagens avaliadas foram: JLM003; JLM004; JLM010; JLM018; 
JLM019; JLM024; JLM030; BR36; BR155 e BRS216. Avaliaram-se 
a precocidade média, altura de inserção da primeira vagem, número de 
vagens chochas, número de vagens com um grão, número de vagens 
com dois grãos, número de vagens com três grãos, massa fresca de 
vagens com um, dois e três grãos, massa fresca de 100 sementes, 
provenientes de vagens com um, dois e três grãos, massa de vagens 
não comerciais e produção de vagens comerciais por planta. Com 
base nos resultados obtidos, a linhagem JLM010 foi a mais indicada 
para a produção de soja-hortaliça por apresentar produção de grãos 
imaturos de 12,53 t ha-1 e maior massa fresca de 100 sementes.

Palavras-chave: Glycine max, linhagens, produtividade, edamame.

ABSTRACT
Agronomic performance of ten vegetable soybean strains, in 

Jaboticabal, Brazil

The objective was to evaluate the performance of ten vegetable 
soybean strains, in field. The experiment was arranged in randomized 
blocks with ten treatments (strain) and five replications. Plots 
comprised four rows measuring five meters in length. Sprinkle 
irrigation was used. The following strains were used: JLM003; 
JLM004; JLM010; JLM018; JLM019; JLM024; JLM030; BR36; 
BR155 and BRS216. The average earliness, insertion height of first 
pod, number of pods without grain, number of pods with one grain, 
number of pods with two grains, number of pods with three grains, 
fresh weight of pods with one, two and three grains, fresh weight of 
100 seeds from pods with one, two and three grains, weight of no 
marketable pods and marketable production of pods per plant were 
evaluated. Results showed that the strain JLM010 is the best for 
vegetable soybean production, with total yield of immature grains 
of 12.53 t ha-1 and higher fresh weight of 100 seeds.

Keywords: Glycine max, strains, yield, edamame.
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fisiológicos in vivo (Messina, 2004), 
como por exemplo, regulação da ativi-
dade de proteínas (especialmente das 
tirosina quinases), regulação do ciclo 
celular e efeitos antioxidantes (Kurzer 
& Xu, 1997).

Nos últimos anos a população tem 
buscado consumir alimentos mais sau-
dáveis e que tragam benefícios à saúde. 
Neste sentido, tem crescido a demanda 
por produtos com maior valor agregado, 
como é o caso da soja-hortaliça. Com 
base nisto, têm sido introduzidas e 
desenvolvidas, no Brasil, cultivares de 
soja com características especiais para 
o consumo in natura, podendo ser cha-
mada de soja-verde, soja-hortaliça, ou 
edamame (quando submetida à cocção 
em água e sal). Quando destinadas para 
este fim, as sementes são consumidas 
imaturas e ocupam 80 a 90% da largura 
das vagens, o que corresponde ao está-
dio R6 (Konovsky & Lumpkin, 1990). O 
Japão, a China, a Coréia e o Taiwan são 
os principais produtores e consumidores 

desse tipo de alimento (Carrão-Panizzi, 
2006). Além disso, contém alto teor de 
proteínas (13%), reduzido teor de óleo 
(5,7%), não possui colesterol e gor-
dura hidrogenada e detem minerais, 
fósforo, cálcio e vitaminas B1 e B2 
(Shanmugasundaram & Yan, 2004).

As cultivares de soja-hortaliça de-
vem apresentar características especiais, 
diferentes da soja comum, como semen-
tes graúdas com alto teor de proteína, 
coloração clara do hilo; ausência de 
enzimas lipoxigenases (AL), conferin-
do sabor mais suave aos produtos; teor 
reduzido do inibidor de tripsina Kunitz 
(KI), o que permite a redução de trata-
mento térmico e dos custos de proces-
samento e tamanho, coloração e textura 
de sementes ideais para produção de 
natto (alimento fermentado japonês). 
Entre as cultivares desenvolvidas para 
esse fim e que apresentam algumas das 
características citadas, destacam-se: 
BR 36 (QO); BRS 155 (KR); BRS 213 
(AL); BRS 216 (PN); IAC PL-1 (QO); 
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UFVTN 101 (AL); UFVTN 102 (AL); 
UFVTN 103 (AL); UFVTN 104 (AL); 
UFVTN 105 (AL), e UFVTNK 106 
(AL, KR) (Embrapa, 2003).

Em 2008, tradicionais produtores 
de hortaliças do Cinturão Verde de 
São Paulo iniciaram cultivos de soja-
-hortaliça, visando a atender nichos es-
pecíficos de mercado na cidade de São 
Paulo, porém, estes produtores utiliza-
ram sementes de cultivares importadas 
da China, as quais são bem adaptadas 
às condições brasileiras. No Brasil, 
existem muitas cultivares de soja com 
potencial de uso como soja-hortaliça, 
porém apresentam produtividade muito 
variada, dependendo das condições em 
que são cultivadas, como solo, clima, 
época de plantio e densidade de plantio.

Diante do exposto, o presente tra-
balho teve por objetivo avaliar dez 
linhagens com características de soja-
-hortaliça, quanto ao seu desempenho 
agronômico.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em 
campo, de 20/11/2008 a 02/04/2009, em 
área experimental do Setor de Olericul-
tura e Plantas Aromático-Medicinais, 
pertencente à UNESP, Campus de Jabo-
ticabal-SP (21°14’05’’S, 48°17’09’’W, 
altitude de 614 m). O clima, segundo a 
classificação de Köppen, é do tipo Aw 
com transição para Cwa (Volpe1), e o 
solo da área experimental foi classifi-
cado como sendo Latossolo eutroférrico 
(Embrapa, 1999).

As sementes utilizadas foram oriun-
das da Embrapa-Hortaliças. Foram ava-
liadas as linhagens JLM003; JLM004; 
JLM010; JLM018; JLM019; JLM024; 
BR36; BR155 e BRS216. O delinea-
mento experimental adotado foi blocos 
ao acaso, com dez tratamentos (linha-
gens) e cinco repetições por tratamento. 
Cada parcela experimental foi cons-
tituída por quatro linhas de 5,0 m de 
comprimento, com 15 cm entre plantas 
e 60 cm entre linhas, sendo consideradas 
para avaliação 30 plantas por parcela, 
das duas linhas centrais.

Devido ao intenso ataque de pombos 
em plantios anteriores com semeadura 
direta, optou-se pela formação das 
mudas, utilizando-se bandejas de po-
liestireno expandido, com capacidade 
para 128 células, preenchidas com subs-
trato comercial Plantmax Hortaliças®. 
Colocou-se uma semente por célula, 
já inoculada na proporção de 500 
gramas de inoculante, que contêm 
Bradyrhizobium spp, para cada 50 kg 
de sementes.

Para a instalação do experimento, o 
solo foi amostrado na profundidade de 
0-20 cm, sendo a amostra enviada ao 
Laboratório de Fertilidade de Solo para 
análises químicas, com os seguintes re-
sultados: pH em CaCl2= 5,3; MO= 18,0 g 
dm-3; Presina= 64,0 mg dm-3; K= 3,1 mmolc 
dm-3; Ca= 62,0 mmolc dm-3; Mg= 30,0 
mmolc dm-3; H+Al= 22,0 mmolc dm-3; 
SB= 70,1 mmolc dm-3; T= 99,6 mmolc 
dm-3; V%= 67.

As mudas foram transplantadas aos 
dez dias após a semeadura, em solo 
anteriormente preparado e adubado, 
conforme os resultados da análise do 
solo e a recomendação de Raij et al. 
(1997) para a cultura da soja. Para 
tanto, foram aplicados em adubação de 
plantio, 40 kg ha-1 de P2O5, e 60 kg ha-1 
de K2O, utilizando superfosfato sim-
ples e cloreto de potássio como fonte, 
respectivamente, sendo que o K2O foi 
parcelado, aplicando-se metade da dose 
na adubação de plantio e a outra metade 
em adubação de cobertura, realizada 30 
dias após o transplante.

Utilizou-se irrigação por aspersão, 
quando necessário para manter o solo 
sempre úmido e adequado para um me-
lhor desenvolvimento da cultura. O con-
trole de plantas invasoras foi realizado 
através de capina manual, mantendo-se 
a cultura no limpo durante todo o ciclo 
de cultivo.

Para o controle de pragas e doenças, 
foi adotado o manejo conforme a ocor-
rência do agente, inseto ou patógeno 
na área experimental, e de acordo com 
recomendações técnicas do produto quí-
mico utilizado. Os produtos utilizados 
foram: Metamidophos (0,5 L/ha), Dife-
noconazole (150 mL/ha) e Azoxystrobin 

+ Ciproconazole (300 mL/ha). Deve-se 
ressaltar que esses produtos são registra-
dos para a cultura da soja e foram utili-
zados para controlar as seguintes pragas: 
vaquinha (Megascelis SP.), percevejos 
(Nezara viridula, Piezodorus guildini 
e Euschistos heros) e lagarta-da-soja 
(Anticarsia gemmatalis) e doenças: oí-
dio (Microsphaera diffusa) e ferrugem 
asiática (Phakopsora pachyrhizi).

As colheitas foram realizadas quan-
do as vagens estavam em estádio 
reprodutivo R6, tendo como referência 
a escala de Fehr & Caviness, adaptada 
por Costa & Marchezan (1982). Com a 
ajuda de uma tesoura, as plantas foram 
cortadas acima da superfície do solo, 
e levadas para o laboratório, onde as 
vagens foram retiradas.

Foram avaliados a precocidade (dias 
da semeadura até a colheita); altura de 
inserção da primeira vagem (mensurada 
em centímetros); número de vagens 
chochas; números de vagens com 1 grão; 
número de vagens com 2 grãos; número 
de vagens com 3 grãos; número total de 
vagens comerciais; massa fresca de 100 
grãos de vagens com 1, 2 e 3 grãos (men-
surada em gramas por 100 grãos); massa 
de vagens não comerciais (mensuradas 
em gramas por planta); massa fresca de 
vagens com 1, 2 e 3 grãos (mensuradas 
em gramas por planta); massa fresca 
total de vagens comerciais (mensurada 
em gramas por planta) e produtividade 
total estimada por hectare (mensurada 
em t/ha), onde considerou-se para o 
cálculo, a massa fresca de 100 grãos, o 
número de vagens por planta, o número 
de grãos por vagem e o número de plan-
tas por hectare.

Os dados obtidos foram submetidos 
à análise de variância, e as médias, 
agrupadas pelo Teste de Scott-Knott 
(Scott & Knott, 1974), em nível de 5% 
de probabilidade, utilizando o progra-
ma Agroestat (Sistema para Análises 
Estatísticas de Ensaios Agronômicos), 
desenvolvido pelo Prof. Dr. José Carlos 
Barbosa e Walter Maldonado Junior, 
UNESP- FCAV, Campus Jaboticabal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As linhagens JLM010 (97 dias), 
JLM019 (97 dias) e BRS155 (97 dias) 

1VOLPE CA (Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP - Campus de Jaboticabal) Comunicação pessoal, 2008.
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foram as mais precoces (Tabela 1), ou 
seja, as primeiras que tiveram suas 
vagens mais rapidamente no ponto de 
colheita. As linhagens mais tardias fo-
ram JLM003 e JLM004 (ambas com 120 
dias). De acordo com Embrapa (2003) o 
ciclo de cultivares de soja pode variar de 
acordo com local, a época de cultivo e 
a latitude de cada região. Os resultados 
obtidos no presente trabalho corroboram 
com o trabalho de Castoldi et al. (2011), 
que avaliaram cinco linhagens de 
soja-hortaliça, quanto às características 
agronômicas, funcionais e antinutricio-
nais, e verificaram números de dias para 
colheita variando de 98 dias (JLM010) a 
138 dias (JLM003 e JLM004), classifi-
cando-as em dois grupos de maturação: 
precoce (JLM010, JLM024 e JLM030) e 
semitardio (JLM003 e JLM004).

No Brasil, as colheitadeiras não 
são preparadas para colher grãos com 
alto teor de umidade (acima de 14%), 
porém é de fundamental importância 
selecionar plantas com alta inserção de 
vagens, facilitando a adaptação de novas 
máquinas para colheita. As linhagens 

que expressaram as maiores médias 
de altura de inserção de vagens foram 
JLM004 (15,76 cm), JLM018 (12,52), 
BRS155 (11,49 cm), JLM003 (11,23 
cm) e JLM020 (11,04 cm) podendo, 
possivelmente, ocorrer menores perdas 
utilizando a colheita mecanizada.

Com relação ao número de vagens 
chochas por planta (Tabela 1), verificou-
-se que BRS155 (6,23), JLM018 (6,06) 
e JLM020 (7,03) revelaram as maiores 
médias de número de vagens chochas, 
ou seja, vagens sem nenhum interesse 
econômico. Porém, de maneira geral, 
apesar de ter ocorrido diferença esta-
tística entre as linhagens, todas apre-
sentaram baixa porcentagem de vagens 
chochas.

Segundo Konovsky & Lumpkin 
(1990), as cultivares utilizadas como 
soja-hortaliça devem ter preferencial-
mente vagens com dois ou mais grãos 
por unidade. Portanto, devem-se sele-
cionar linhagens que apresentam menor 
quantidade de vagens com um grão, e 
maior quantidade de vagens com dois 
e três grãos.

Para a média de número de vagens 
com um grão, os maiores valores foram 
observados para JLM020 (33,70) e 
JLM018 (29,86), diferindo estatistica-
mente das demais linhagens, as quais 
detiveram menor número de vagens 
com um grão.

Para vagens com dois grãos, não fo-
ram observadas diferenças significativas 
entre as linhagens. Já para número de va-
gens com três grãos, observou-se maior 
valor para BRS155 (40,40), seguido da 
linhagem JLM019 (29,20). Isso se deve 
ao fato de que BRS155 foi melhorada 
para a produção de soja-grão, e nos 
processos de seleção e melhoramento, os 
pesquisadores visaram grande número 
de sementes por vagem. No entanto, 
esta linhagem também pode ser utilizada 
como soja-hortaliça por apresentar boa 
palatabilidade.

Verificou-se na Tabela 2 que 
JLM010, JLM030, JLM003 e JLM004 
revelaram menor número total de 
vagens comerciais por planta. Porém, 
este resultado isoladamente não é sufi-
ciente para descartar uma linhagem de 
soja-hortaliça, pois pode haver efeito 
compensatório do tamanho da semente 
de determinada linhagem, o que é ideal 
para este segmento de soja, ou seja, 
plantas com número reduzido de vagens 
e com grãos bem grandes.

Quanto à massa fresca de 100 grãos, 
verificou-se que tanto para vagens 
com um, dois ou três grãos, JLM010 
expressou maiores valores, podendo-se 
concluir que possui grãos mais graúdos 
e mais aceitáveis para consumo como 
soja-hortaliça. Castoldi et al. (2008),  
ao comparar cinco linhagens de soja-
-hortaliça, também verificaram superio-
ridade da linhagem JLM010 em relação 
às demais, para a característica massa 
fresca de 100 grãos.

Em detrimento do maior número 
de vagens não comerciais em JLM20, 
BRS155 e JLM018, observaram-se 
maiores médias de massa de vagens não 
comerciais nestas linhagens, verifican-
do-se médias para esta característica 
respectivamente de: 2,35; 1,87 e 1,82 
g/planta.

 Com relação à massa fresca de 
vagens com um grão não se detectou 
diferença significativa entre as linhagens 
avaliadas, provavelmente em função do 

Tabela 1. Médias das características precocidade (PREC), altura de inserção da primeira 
vagem (ALT1V), número de vagens chochas (NVCH), número de vagens com um grão 
(NV1G), número de vagens com dois grãos (NV2G), número de vagens com três grãos 
(NV3G) para dez linhagens de soja-hortaliça [averages of cycle length (PREC), height of 
insertion of first pod (ALT1V), number of pods without grain (NVCH), number of pods with 
one grain (NV1G), number of pods with two grains (NV2G), number of pods with three 
grains (NV3G) of ten strains of vegetable soybean]. UNESP, Jaboticabal, 2009.

Linhagens
PREC 
(dias)

ALT1V 
(cm)

NVCH NV1G NV2G NV3G

BR36 104 c 7,55 b 2,10 b 15,60 c 64,00 a 19,16 c
JLM010 97 d 9,10 b 0,63 b 13,99 c 44,87 a 7,12 c
JLM030 104 c 7,76 b 1,80 b 13,53 c 54,13 a 10,33 c
JLM019 97 d 7,41 b 3,26 b 8,50 c 58,80 a 29,20 b
BRS155 97 d 11,49 a 6,23 a 14,66 c 53,30 a 40,40 a
JLM018 111 b 12,52 a 6,06 a 29,86 a 48,96 a 3,93 c
JLM003 120 a 11,23 a 2,66 b 17,36 c 42,70 a 8,10 c
JLM020 111 b 11,04 a 7,03 a 33,70 a 55,86 a 5,93 c
JLM004 120 a 15,76 a 2,56 b 13,93 c 22,70 a 5,16 c
JLM024 111 b 8,16 b 4,03 b 23,17 b 47,65 a 12,63 c
Teste F 38,59 ** 15,24 ** 9,24 ** 9,32 ** 4,09 NS 17,25 **
CV (%)      2,30 % 11,76 % 13,54 % 24,55 % 19,83 % 25,24 %
Médias seguidas pelas mesmas letras, na coluna, não diferem significativamente, em nível 
de 5% de probabilidade, pelo teste de agrupamento de médias de Scott-Knott (1974); NSNão 
significativo; **significativo a 1% de probabilidade (means followed by the same letter in 
column are not different through the means grouping  test of Scott-Knott (1974) at 5%; 
NSNo significant; **significant at 1% probability).

Desempenho agronômico de dez linhagens de soja-hortaliça
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alto coeficiente de variação observado 
para esta característica (33,34%), devido 
à dispersão dos dados experimentais 
para esta característica. Para massa 
fresca de vagens com dois grãos (Tabela 
3) observou-se que a linhagem JLM010 
se destacou (112,63 g pl-1), porém não 
diferiu estatisticamente das linhagens 
BR36 (95,30 g pl-1) e JLM030 (109,55 
g pl-1). As linhagens BRS155 e JLM019 
se destacaram em relação à massa fresca 
de vagens com três grãos, com 58,61 e 
52,11 g pl-1 respectivamente.

As linhagens que apresentaram as 
maiores médias de massa fresca total 
de vagens comerciais foram, respec-
tivamente, JLM010 (165,96 g pl-1), 
JLM030 (153,50 g pl-1) e BR36 (147,51 
g pl-1). Estes valores são superiores aos 
observados por Charlo et al. 2008 que 
ao avaliarem densidades de plantio de 
soja-hortaliça, verificaram massa fresca 
de vagens comerciais de 71,33 g pl-1 

para JLM010. Esta diferença entre os 
valores pode ser devido à época em 
que os experimentos foram conduzidos, 

Tabela 2. Médias das características número total de vagens comerciais (NTVC), massa fresca de 100 grãos de vagens com um grão 
(M100GV1G), massa fresca de 100 grãos de vagens com dois grãos (M100GV2G), massa fresca de 100 grãos de vagens com três grãos 
(M100GV3G), massa de vagens não comerciais (MVNC) e massa fresca de vagens com um grão (MV1G) para dez linhagens de soja-hortaliça 
[average total number of marketable pods (NTVC), fresh weight of 100 grains of pods with one grain (M100GV1G), fresh weight of 100 
grains of pods with two grains (M100GV2G), fresh weight of 100 grains of pods with three grains (M100GV3G), weight of no-marketable 
pods (MVNC) and fresh weight of pods with one grain (MV1G) for ten strains of vegetable soybean]. UNESP, Jaboticabal, 2009.

Linhagens NTVC
M100GV1G M100GV2G M100GV3G MVNC MV1G

(g/100 grãos) (g pl-1)

BR36 100,96 a 41,23 d 44,81 d 45,65 d 0,63 b 11,96 a
JLM010 66,66 b 82,65 a 90,40 a 90,49 a 0,27 b 25,86 a
JLM030 79,80 b 60,59 b 62,10 b 62,31 b 0,91 b 15,14 a
JLM019 99,46 a 36,03 e 37,19 e 37,76 e 0,99 b 6,00 a
BRS155 114,60 a 31,28 e 33,25 e 34,06 e 1,87 a 9,75 a
JLM018 88,83 a 41,87 d 45,67 d 42,02 d 1,82 a 26,90 a
JLM003 70,83 b 52,26 c 53,59 c 51,45 c 1,05 b 18,50 a
JLM020 102,53 a 42,73 d 43,81 d 40,44 d 2,35 a 32,56 a
JLM004 44,13 b 56,55 b 55,98 c 53,20 c 1,23 b 13,61 a
JLM024 86,63 a 42,06 d 43,31 d 40,78 d 1,01 b 21,76 a
Teste F 5,23 ** 59,69 ** 110,28 ** 102,52 ** 4,28 ** 11,87 NS

CV (%)      18,44 % 6,88 % 5,27 % 6,68 % 43,02 % 33,34 %
Médias seguidas pelas mesmas letras, na coluna, não diferem significativamente, em nível de 5% de probabilidade, pelo teste de agrupa-
mento de médias de Scott-Knott (1974); NSNão significativo; **significativo a 1% de probabilidade (means followed by the same letter in 
column are not different through the means grouping  test of Scott-Knott (1974) at 5%; NSNo significant; **significant at 1% probability).

Tabela 3. Médias das características massa fresca de vagens com dois grãos (MV2G), massa 
fresca de vagens com três grãos (MV3G), massa fresca total de vagens comerciais (MTVC) 
e produtividade total estimada por hectare (PTEH) para dez linhagens de soja-hortaliça 
(average fresh weight of pods with two grains (MV2G), fresh weight of pods with three 
grains (MV3G), total fresh weight of marketable pods (MTVC) and estimated total yield per 
hectare for ten genotypes of vegetable soybean). UNESP, Jaboticabal, 2009.

Linhagens
MV2G MV3G MTVC

PTEH (t ha-1)
(g pl-1)

BR36 95,30 a 40,09 b 147,51 a 9,99 a
JLM010 112,63 a 27,46 c 165,96 a 12,53 a
JLM030 109,55 a 28,80 c 153,50 a 10,48 a
JLM019 68,86 b 52,11 a 126,99 b 8,83 a
BRS155 54,58 b 58,61 a 120,94 b 9,07 a
JLM018 66,25 b 7,30 d 100,46 b 6,95 b
JLM003 77,64 b 23,33 c 119,49 b 7,48 b
JLM020 79,86 b 10,53 d 122,96 b 7,76 b
JLM004 48,95 b 13,36 d 75,94 b 4,55 c
JLM024 70,82 b 25,70 c 118,30 b 7,40 b
Teste F 5,47 ** 14,15 ** 4,58 ** 6,56 **
CV (%)      20,31 % 17,42 % 16,83 % 17,51 %
Médias seguidas pelas mesmas letras, na coluna, não diferem significativamente, em 
nível de 5% de probabilidade, pelo teste de agrupamento de médias de Scott-Knott (1974); 
**significativo a 1% de probabilidade (means followed by the same letter in column are not 
different through the means grouping  test of Scott-Knott (1974) at 5%; NSNo significant; 
**significant at 1% probability).
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visto que os experimentos dos referidos 
autores foram conduzidos de setembro a 
dezembro, e em ano diferente, portanto, 
pode ter havido influência das condições 
climáticas.

Para a produtividade total estimada 
de grãos imaturos, verificou-se que 
JLM010 conteve o maior valor (12,53 
t ha-1), não diferindo estatisticamente 
das linhagens JLM030 (10,48 t ha-1), 
BR36 (9,99 t ha-1), BRS155 (9,07 t ha-1) 
e JLM019 (8,83 t ha-1).

Estes valores são superiores aos 
obtidos no experimento de Smiderle et 
al. (2007), em que também separaram-
-se vagens com zero grão, um grão, 
dois grãos e três grãos, para posterior 
cálculo de produtividade, obtendo-se 
valores de produtividade variando de 
3.447 kg ha-1 (JLM 18) a 5.333 kg ha-1 

(JLM 08). Apesar da não separação 
de vagens com diferentes números de 
grãos para posterior cálculo da produ-
tividade, no experimento de Castoldi et 
al. (2011), houve valores próximos aos 
do atual experimento, variando de 5,72 
t ha-1 (JLM003) a 11,12 t ha-1 (JLM010). 
Isto demonstra que a não separação de 
vagens não interfere na produtividade, 
porém é de fundamental importância 
no momento da comercialização, pois 
consumidores deste tipo de hortaliça são 
exigentes com relação à qualidade do 
produto, sendo que vagens com maior 
número de grãos, sem danificações e 
com grãos graúdos são mais atrativas 
aos consumidores.

Portanto, com base nas avaliações 

das principais linhagens com potencial 
de mercado para soja-hortaliça, nas 
condições deste experimento, pode-se 
concluir que JLM010 revelou melhor 
desempenho, por apresentar elevada 
produtividade e grãos graúdos.
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O g ênero Capsicum compreende 
um grupo altamente diversifica-

do de pimentas e pimentões originado 
do continente Americano (Lannes et 
al., 2007), constituído por um grande 
número de espécies. Destas, apenas 
cinco são comercialmente cultivadas: 
Capsicum annuum, C. baccatum, C. 
chinense, C. frutescens e C. pubescens 
(Pickersgill, 1997).

As pimentas são uma cultura de 
grande importância sócio-econômica. 
Contribuem como fonte geradora de 
renda na pequena propriedade e na fi-
xação de pessoas na área rural. Aliado a 
isso é uma cultura geradora de empregos 
diretos e indiretos. As grande agroindús-

trias do ramo das pimentas, possuem 
extensas áreas de cultivo (próprias ou 
em parceria) empregando significativo 
número de pessoas, principalmente na 
época de plantio (Wagner, 2003). Tal 
fato faz com que pimentas e pimentões 
estejam entre as 10 hortaliças de maior 
importância econômica no mercado 
hortifrutigranjeiro nacional (Echer et 
al., 2002),  tornando a cultura um dos 
bons exemplos de agricultura familiar 
e de interação pequeno agricultor-
-agroindústria (Embrapa Hortaliças, 
2007). Com grande diversidade de 
cores, formatos e sabores; o mercado 
é bastante diversificado, indo desde a 
comercialização para consumo in natura 

e conservas caseiras, até a exportação de 
produtos industrializados.

Dentre as espécies cultivadas, a 
Capsicum baccatum é a mais consumida 
nas regiões Sul e Sudeste do país, sendo 
popularmente conhecida como dedo-de-
-moça ou cambuci (Embrapa Hortaliças, 
2007). Representada por diferentes va-
riedades botânicas, a C. baccatum var. 
baccatum e C. bacatum var. pendulum 
são empregadas na culinária de todo 
o mundo, por reunirem atributos im-
portantes como aparência, textura, cor, 
aroma, teor de vitaminas e pungência.

A existência de variabilidade genéti-
ca na população é condição básica para o 
sucesso em programa de melhoramento 

FERRÃO LFV; CECON PR; FINGER FL; SILVA FF; PUIATTI M. 2011. Divergência genética entre genótipos de pimenta com base em caracteres morfo-
agrônomicos. Horticultura Brasileira 29: 354-358.
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RESUMO
O gênero Capsicum compreende um grupo altamente diversifica-

do de pimentas e pimentões constituído por grande número de espé-
cies. A caracterização dos materiais existentes quanto à divergência 
genética torna-se de importância fundamental visando trabalhos de 
melhoramento. Técnicas multivariadas foram utilizadas para avaliar 
a divergência genética entre 34 subamostras da coleção de germo-
plasma de Capsicum baccatum da Universidade Federal de Viçosa. 
Foram utilizados cinco descritores quantitativos propostos pelo 
International Plant Genetic Resources Institute, em um experimento 
conduzido em condições de campo, em Viçosa-MG, no delineamen-
to de blocos ao acaso. A divergência genética entre os tratamentos 
foi determinada pelas técnicas multivariadas, baseadas na análise 
de agrupamento e de variáveis canônicas. As variáveis analisadas 
foram matéria fresca do fruto, comprimento do fruto, espessura do 
pericarpo, número de sementes por frutos e teor de sólidos solúveis. 
Houve diferença significativa entre as subamostras para todos os 
descritores avaliados. Observou-se concordância entre as técnicas 
multivariadas utilizadas e foi possível separar as subamostras em 
cinco grupos distintos. As subamostras BGH 1739 e BGH 1646 se 
destacaram apresentando bom potencial para uso em programas de 
melhoramento, visando à obtenção de bons materiais para consumo 
in natura ou para industrialização.

Palavras chave: Capsicum baccatum, germoplasma, análises 
multivariadas, melhoramento genético.

ABSTRACT
Genetic divergence among sub-samples of pepper based on 

morpho-agronomic characters

The genus Capsicum comprises a varied group of hot and sweet 
peppers with a large number of species. The characterization of 
materials for genetic divergence becomes of paramount importance 
for breeding programs. Multivariate techniques were used to 
evaluated the genetic divergence among 34 sub-samples of Capsicum 
baccatum peppers from the Horticultural Germplasm Bank from the 
Federal University of Viçosa. Five quantitative descriptors proposed 
by International Plant Genetic Resources Institute were utilized in a 
field experiment carried out in Viçosa, Minas Gerais State, Brazil, in 
a randomized block design. The genetic divergence among the sub-
samples was determined by cluster analysis and canonical variables. 
The variables fruit average weight, fruit length, fruit diameter, number 
of seeds per fruit and content of soluble solids were evaluated. There 
was significant difference among sub-samples for all descriptors 
evaluated. General agreement among all multivariate techniques 
used in the work was observed and it was possible to separate the 
sub-samples in five distinct groups. The sub-samples BGH 1739 
and BGH 1646 stood out showing good potential for use in breeding 
programs aiming to produce good materials for fresh consumption 
or processing purposes.

Keywords: Capsicum baccatum, germplasm, multivariate 
techniques, breeding.
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genético. Pickersgill (1997), estudando 
a importância dos recursos genéticos 
no melhoramento de Capsicum spp., 
concluiu que a diversidade disponível 
dentro das espécies domesticadas tem 
sido pouco explorada e ainda não foi 
esgotada. Dessa forma, os bancos de 
germoplasma são de suma importân-
cia, uma vez que colocam à disposição 
dos pesquisadores essa variabilidade 
(Gonçalves et al., 2008) que permite a 
seleção de genótipos superiores e possi-
bilita o aumento da freqüência de alelos 
favoráveis. Entretanto, as subamostras 
conservadas nesses bancos são pouco 
utilizadas devido a uma série de dificul-
dades e deficiências, tais como a falta de 
documentação e de descrição adequada, 
e ainda, a insuficiente avaliação dos 
materiais genéticos dessas coleções, o 
que limita a ação de melhoristas (Gepts, 
2006).

Uma das maneiras de estimar a 
diversidade genética é por meio de 
técnicas multivariadas, uma ferramen-
ta que permite combinar as múltiplas 
informações contidas na unidade expe-
rimental, possibilitando a caracterização 
dos genótipos com base em um conjunto 
de variáveis. Diferentes procedimentos 
estatísticos podem ser utilizados, dentre 
eles, estão a distância generalizada de 
Mahalanobis, as variáveis canônicas e 
os componentes principais. A escolha do 
método é função da precisão desejada, 
da facilidade de análise e interpretação 
dos resultados e da forma de obtenção 
dos dados (Cruz & Carneiro, 2006). 
Esses estudos normalmente são comple-
mentados pelos métodos aglomerativos 
e hierárquicos de agrupamento, como o 
método de Tocher (Rao, 1952) e média 
das distâncias (UPGMA) respectiva-
mente.

O presente trabalho teve como obje-
tivo avaliar a divergência genética entre 
subamostras de pimenta (Capsicum 
baccatum) do Banco de Germoplasma 
de Hortaliças (BGH) da Universidade 
Federal de Viçosa, por meio de técnicas 
multivariadas.

MATERIAL E MÉTODOS

Trinta e quatro subamostras de C. 
baccatum do Banco de Germoplasma 
(BGH) da Universidade Federal de Vi-

çosa (UFV), proveniente de diferentes 
regiões (Tabela 1), foram cultivados a 
campo, durante o ano de 2008/09, na 
horta experimental do departamento 
de Fitotecnia da UFV (642 m altitude, 
20°45’S e 42°51’W). O experimento foi 
conduzido sob o delineamento experi-
mental de blocos ao acaso com cinco 
repetições.

Cinco frutos maduros de cada 
unidade experimental foram coletados 
e segundo descritores do gênero 
C a p s i c u m  (IPGRI, 1995), foram 
analisados os caracteres morfo-agro-
nômicos: matéria fresca do fruto (MF), 
comprimento do fruto (CF), espessura 
do pericarpo (EP), número de sementes 
por frutos (SEM) e teor de sólidos so-
lúveis (TSS). A medida da espessura do 
pericarpo (EP) foi realizada por meio de 
paquímetro utilizando apenas a porção 
mediana do fruto. Para medição do teor 
de sólidos solúveis dos frutos (TSS) uti-
lizou-se um refratômetro do tipo Abbé, 
expresso em grau Brix. O pericarpo de 
cada fruto fresco foi macerado, sendo 
recolhida uma amostra do suco de cada 
um; esta foi aplicada sobre a superfície 
luminosa do refratômetro para realiza-
ção da leitura.

A existência de variabilidade gené-
tica entre as subamostras foi testada por 
meio da análise de variância utilizando 
o teste F, a 5% de probabilidade. As 
médias foram posteriormente agrupadas 
pelo critério de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade.

A divergência genética entre os tra-
tamentos foi determinada pelas técnicas 
multivariadas, baseadas na análise de 
agrupamento e de variáveis canônicas. 
Na análise de agrupamento, utilizou-se 
a distância generalizada de Mahalanobis 
(D²) como medida de dissimilaridade e 
na formação dos grupos, sendo o agru-
pamento das subamostras realizado pelo 
método hierárquico UPGMA, citado por 
Rao (1952). A contribuição relativa das 
variáveis para a divergência genética 
foi determinada utilizando o critério 
proposto por Singh (1981).

Segundo Cruz & Carneiro (2006), 
esse método de agrupamento pode en-
volver matrizes de dissimilaridade de 
ordem elevada e o agrupamento realiza-
do pode provocar perda de informações 
do grau de dissimilaridade. Dessa forma, 

a dissimilaridade genética também foi 
representada por dispersão dos escores 
em gráficos empregando a técnica de 
variáveis canônicas, em que os eixos 
foram representados pelas primeiras 
variáveis canônicas, que possuíam a 
maior porcentagem da variância total 
envolvendo os caracteres estudados.

Com base nas informações apresen-
tadas, a utilização conjugada de métodos 
de dispersão gráfica com os agrupamen-
tos, tem sido a alternativa mais adequada 
em estudos de diversidade genética.

As analises estatísticas foram 
realizadas por intermédio do programa 
computacional GENES (Cruz, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Baseado nos resultados das aná-
lises de variância verificou-se efeito 
significativo das subamostras (p<0,05) 
para todas as características avaliadas. 
Esses resultados indicam a existência 
de variabilidade genética e, consequen-
temente, a possibilidade de se obterem 
ganhos genéticos para as características 
em futuros trabalhos de melhoramento 
genético com essa espécie.

As médias dessas características 
foram agrupadas pelo teste de Scott-
-Knott a 5% de probabilidade (Tabela 
2). Destaca-se o desempenho da suba-
mostra BGH-1739, que apresentou os 
maiores valores de massa fresca (MF) 
e comprimento do fruto (CF). Segundo 
Rêgo et al. (2001), essas características 
são importantes devido a alta correlação 
e o efeito direto sobre a produtividade. 
Já Casali et al. (1984) citam que o maior 
teor de matéria seca, maior comprimento 
do fruto, maior espessura do pericarpo e 
menor quantidade de sementes influen-
ciam diretamente no aumento da firmeza 
do fruto. Segundo os mesmos autores, 
tal característica é um importante as-
pecto de qualidade para o consumo 
in natura, uma vez que frutos firmes 
toleram transportes a maiores distan-
cias e podem permanecer disponíveis, 
possibilitando assim, os varejistas co-
mercializarem por mais tempo.

Os altos valores de matéria fresca 
(MF), espessura do pericarpo (EP) e 
teor de sólido-solúveis (TSS); tornam a 
subamostra BGH-1646 interessante para 
a indústria alimentícia, uma vez que es-

Divergência genética entre genótipos de pimenta com base em caracteres morfo-agrônomicos
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sas características são determinantes no 
rendimento final de molhos e derivados 
(Casali & Stringheta, 1984).

A análise da divergência genética 
por meio da distância generalizada de 
Mahalanobis (D²) e o agrupamento hie-
rárquico utilizando o método UPGMA, 
pode ser representado pelo dendrograma 
apresentado na Figura 1. No eixo X fo-
ram representadas as porcentagens das 
distâncias entre as subamostras e no eixo 
Y foram representados os 34 genótipos 
de Capsicum baccatum.

A interpretação do dendrograma é 
subjetiva e pode gerar dificuldades na 
tomada de decisão quanto ao número 
de grupos gerados, por isso é recomen-
dado o estabelecimento de um exame 
visual de pontos onde ocorram altas 
mudanças de níveis, possibilitando a vi-
sualização dos grupos (Cruz & Carneiro, 
2006). Dessa forma, realizando o corte 
considerando 9% de dissimilaridade, 
detectou-se a formação de cinco grupos 
(Tabela 3). Dentre esses, destacam-se as 
subamostras BGH-1646, BGH-6210, 
BGH-1761 e BGH-1739; que possuem 
caracteres únicos que as separam dos 

Tabela 1. Subamostras de Capsicum baccatum do Banco de Germoplasma de Hortaliças da 
UFV (BGH) estado e ano de coleta (sub-samples of Capsicum baccatum peppers from the 
Horticultural Germplasm Bank of from Federal University of Viçosa (BGH), State and year 
of collection). Viçosa, UFV, 2010.

Subamostra 
do BGH Número

Estado e 
ano da 
coleta

Subamostra 
do BGH Número

Estado (país) 
e ano da 

coleta

134 01 SE, 1966 4320 18 MG, 1968
181 02 PE, 1966 4366 19 MG, 1968
953 03 SP, 1966 4726 20 AM, 1975
1601 04 RS, 1967 5020 21 MG, 1975
1607 05 RS, 1967 5025 22 ES, 1975
1608 06 RS, 1967 5102 23 BA, 1975
1646 07 MG, 1967 5381 24 MT, 1981
1739 08 SP, 1967 5385 25 MT, 1981
1761 09 MG 6026 26 SP, 1985
4174 10 GO, 1968 6027 27 SP, 1985
4175 11 MG, 1968 6028 28 Argentina, 1985
4182 12 SP, 1968 6029 29 Argentina, 1985
4186 13 MG, 1968 6207 30 DF, 1986
4196 14 PA, 1968 6209 31 DF, 1986
4218 15 -, 1968 6210 32 DF, 1986
4219 16 -, 1968 6222 33 DF, 1986
4301 17 GO, 1968 6772 34 SC

Fonte: Texeira, 1996.

Tabela 2. Médias de matéria fresca do fruto (MF), comprimento do fruto (CF), espessura do pericarpo (EP), número de sementes por frutos 
(SEM) e teor de sólidos solúveis (TSS) de 34 subamostras de Capsicum baccatum, do Banco de Germoplasma de Hortaliças da Universidade 
Federal de Viçosa (BGH) (fruit average weight (MF), fruit length (CF), fruit diameter (EP), number of seeds per fruit (SEM) and content 
of soluble solids (TSS) was evaluated on 34 Capsicum baccatum subsamples from the Horticultural Germplasm Bank of from Federal 
University of Viçosa (BGH)). Viçosa, UFV, 2010.

Subamostra MF CF EP SEM TSS Subamostra MF CF EP SEM TSS
134 8,3 f 64,9 d 1,3 e 155,2 a 11,9 a 4320 7,7 f 30,1 f 3,2 b 53,2 d 11,8 a
181 7,6 f 73,9 c 1,3 e 102,8 c 10,5 a 4366 10,0 f 32,8 f 2,3 c 127,0 b 10,7 a
953 10,9 f 58,1 d 2,2 c 94,6 c 10,8 a 4726 8,5 f 44,5 e 2,3 c 73,8 d 8,2 c
1601 3,3 h 43,2 e 1,4 e 32 ,0 e 9,3 b 5020 9,4 f 42,9 e 2,7 c 42,0 e 7,4 c
1607 1,7 h 42,2 e 0,8 f 46,6 d 7,4 c 5025 11,7 e 71,5 c 2,1 c 98,4 c 7,9 c
1608 4,6 g 62,3 d 0,9 f 74,2 d 7,4 c 5102 5,1 g 19,5 g 2,1 c 73,4 d 5,5 d
1646 25,7 b 48,9 e 3,4 b 148,6 a 8,8 c 5381 8,7 f 29,8 f 2,6 c 90,0 c 6,5 d
1739 33,3 a 183,4 a 2,4 c 119,2 b 8,9 c 5385 6,5 g 67,8 d 1,7 d 83,0 c 9,7 b
1761 15,7 d 105,0 b 2,5 c 55,6 d 8,6 c 6026 6,4 g 71,6 c 1,8 d 62,0 d 8,0 c
4174 6,0 g 21,8 g 2,3 c 53,4 d 7,6 c 6027 3,4 h 46,1 e 1,7 d 32,4 e 10,9 a
4175 8,1 f 83,3 c 1,7 d 78,0 d 9,6 b 6028 6,1 g 69,7 c 1,7 d 81,6 c 11,2 a
4182 7, 1 g 74,6 c 1,7 d 67,8 d 6,0 d 6029 2,6 h 44,3 e 1,8 d 15,2 e 11,6 a
4186 4,8 g 24,5 g 2,8 c 21,0 e 8,4 c 6207 10,4 f 75,5 c 1,8 d 82,4 c 8,2 c
4196 5,3 g 75,4 c 1,5 d 53,0 d 9,8 b 6209 6,5 g 58,8 d 1,2 e 46,2 d 6,5 d
4218 5,5 g 80,1 c 1,3 e 68,2 d 11,8 a 6210 18,6 c 63,3 d 2,5 c 108,0 c 7,1 c
4219 3,6 h 60,9 d 1,1 e 49,8 d 9,4 b 6222 8,2 f 43,9 e 3,1 b 50,2 d 7,2 c
4301 12,7 e 39,2 e 4,0 a 86,8 c 7,8 c 6772 6,9 g 39,7 e 2,4 c 56,8 d 6,1 d

*Grupos de médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo critério de Scott-Knott a 5% de probabilidade (groups of means 
followed by the same letter do not differ according to the Skott Knott test p<0.05).

LFV Ferrão et al.
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demais. A maior dissimilaridade foi 
observada entre os genótipos BGH-
4320 e o BGH-1739, enquanto que os 
mais similares foram o BGH-6029 e o 
BGH-6028. 

Os caracteres que mais contribuí-
ram para a formação desses grupos de 
divergência genética, segundo o método 
de Singh (1981), foram a matéria fres-
ca (45,6%) e o comprimento do fruto 
(40,9%). Por outro lado, o número de 

sementes apresentou o menor valor 
(0,5%), resultando em importância mí-
nima para o agrupamento dos genótipos 
avaliados.

Para complementar a análise de 
agrupamento empregou-se a análise 
com base em variáveis canônicas. 
Nessa técnica os caracteres com maior 
porcentagem de variância foram empre-
gados na dispersão dos genótipos em 
coordenadas cartesianas, visando sim-

plificar a visualização e interpretação 
dos resultados (Cruz & Carneiro, 2006). 
Como pode ser observado na Figura 2, 
o gráfico de dispersão foi coerente com 
o dendrograma, apresentando grande 
similaridade quanto à separação das 
subamostras em grupos.

Resultados semelhantes foram 
encontrados por Rêgo (2001), que 
analisando outros caracteres morfo-
-agronômicos, também observou que 
as subamostras BGH-1646, BGH-6210, 
BGH-1761, BGH-134 e BGH-1739 
apresentavam características singula-
res, destacando-se dos demais. Dessa 
forma, considerando a heterose no gê-
nero Capsicum positiva para a maioria 
dos caracteres estudados (Costa et al., 
2002; Ikuta, 1971), a distância entre 
as subamostras e as altas médias de 
características de interesse, propõe-se a 
inclusão desses genótipos em programas 

Tabela 3. Identificação das subamostras de C. baccatum do BGH reunidos em cinco grupos 
pelo método de UPGMA (identification of C.baccatum sub-samples from BGH gathered 
into six groups by UPGMA method). Viçosa, UFV, 2010.

Grupos Subamostras
I 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 33, 34
II 01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
III 09
IV 07, 32
V 08

Figura 1. Dendrograma de dissimilaridade genética entre 34 subamostras de Capsicum baccatum do BGH, obtido pelo método UPGMA com 
base na distância generalizada de Mahalanobis (D²) a partir de dados multicategóricos (MF, CF, EP, SEM e TSS). No eixo X encontram-se as 
distâncias genéticas relativas e no eixo Y encontra-se a descrição das subamostras (dendogram of genetic dissimilarity among 34 Capsicum 
baccatum sub-samples from BGH using de UPGMA method based on generalized distance of Mahalanobis (D²) from multicategoric date 
(MF, CF, EP, SEM and TSS). On the X axis are the genetic distances and on the Y axis are the sub-samples). Viçosa, UFV, 2010.

Divergência genética entre genótipos de pimenta com base em caracteres morfo-agrônomicos
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de melhoramento de Capsicum, visando 
pimenta em conserva.

Diante dos resultados observados, 
conclui-se que as técnicas multivariadas 
utilizadas foram concordantes entre si, o 
que permitiu a visualização da variabi-
lidade genética entre as 34 subamostras 
de pimenta do BGH. Em razão disso, as 
subamostras aqui comentadas apresen-
tam potencial para uso em programas de 
melhoramento, visando a obtenção de 
bons materiais para consumo in natura 
ou para industrialização.
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Brazilian floriculture has increased 
participation in the Brazilian GNP 

recently with flower production in 
different regions of the country both 
for the domestic market and for export. 
Exportation revenue from Brazilian 
floriculture products was US $31.5 
million in 2009, but the quantity of 
imports in the sector (US$ 20 million) 
is still high (Kiyuna et al., 2010).

Among the orchids, the commercial 
group called Cattleyas that includes 
different species and interspecific and 
intergeneric hybrids including the 
Brassocattleya genus is very important 
in orchid commercial production and 
genetic breeding in this group and is 
extensively propagated in commercial 
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ABSTRACT
One of the most important applications of plant tissue culture is 

mass propagation of ornamental plants. This experiment evaluated 
the effect of different concentrations of NH4NO3 and KNO3 and BAP 
on the in vitro growth of orchid hybrid Brassocattleya ‘Pastoral’. 
Seedlings of this orchid hybrid were used as explants and cultivated 
in medium with mineral salts and vitamins from the MS medium 
(Murashige & Skoog, 1962), with the macronutrients P, Ca and Mg 
reduced by half, and with an addition of 25 g L-1 of sucrose, 0.1 g 
L-1 of myo-inositol and 1.5 g L-1 of activated charcoal. Agar-agar 
was added (6.5 g L-1) and the pH was adjusted to 5.8. As treatments, 
four concentrations of the NH4NO3 and KNO3 (2x; 1x; ½ and ¼ MS 
medium) and three concentrations of BAP (0.0; 0.5 and 1.0 mg L-1) 
were assayed. The multiplication, growth in height, fresh and dry 
weight and sugar level in dry weight of sprouts were evaluated. There 
occurred a higher growth in height with 0.25x NH4NO3 and KNO3 
salts concentrations of MS medium and higher rate of multiplication 
with combination of NH4NO3 and KNO3 reduced by half of the MS 
medium concentration and 1.0 mg L-1 BAP.

Keywords: tissue culture, macronutrients, cytokinins, multiplication, 
growth.

RESUMO
Cultivo in vitro de Brassocattleya (Orchidaceae) em diferentes 

concentrações de KNO3, NH4NO3 e benzilaminopurina

Entre as maiores aplicações da cultura de tecidos de plantas 
está a propagação massal de mudas de plantas ornamentais. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o cultivo in vitro de um híbrido de 
orquídea Brassocattleya em diferentes concentrações de NH4NO3, 
KNO3 e BAP. Foram utilizadas sementes do híbrido de orquídea 
Brassocattleya ‘Pastoral’ e as plantas foram cultivadas em meio MS 
com redução pela metade das fontes de P, Mg e Ca e adição de 25 g 
L-1 de sacarose, 100 mg L-1 de mio-inositol, 1,5 g L-1 de carvão ativo e 
6,5 g L-1 de ágar-ágar, sendo o pH ajustado para 5,8. Como tratamentos 
foram usados quatro concentrações dos sais NH4NO3 e KNO3 (2x; 
1x; ½ e ¼ do meio MS) e três concentrações de BAP (0,0; 0,5 e 1,0 
mg L-1). Avaliou-se a multiplicação, o crescimento em altura, massa 
fresca e seca, além dos teores de açucares redutores na massa seca 
das mudas. Observou-se grande influência das doses de NH4NO3 e 
KNO3 sobre o crescimento em altura das mudas, massa fresca e seca 
e teores de açucares redutores em Bc. (‘Pastoral’ x Auto). A dose 
de ¼ da utilizada no meio MS promoveu aumento significativo do 
crescimento das plantas. Para multiplicação, houve melhor resultado 
com a dose de ½ dos sais NH4NO3 e KNO3 utilizados no meio MS 
e 1,0 mg L-1 de BAP.

Palavras-chave: cultura de tecidos, nitrogênio, citocinina, 
multiplicação, crescimento.

(Recebido para publicação em 11 de setembro de 2009; aceito em 8 de agosto de 2011)
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laboratories (Raposo, 1993; La Croix, 
2008).

A plantlet production by tissue 
culture has various applications in 
agriculture and horticulture and 
accelerates orchid propagation and 
makes it possible to obtain high quality 
plantlets derived from seeds or shoot tip 
culture (Torres et al., 1998).

Macronutrients are included in the 
culture medium in the form of inorganic 
salts and nitrogen can be supplied in 
the nitric, ammonium and organic 
forms in the culture medium. Both the 
N quantity and the ion ratio should be 
adjusted for each species, optimizing 
the in vitro growth and morphogenesis 
processes (Torres et al., 1998; Pasqual, 

2001). Disarz & Corder (2009) obtained 
higher plantlet multiplication rates 
for Black Acacia (Acacia mearnsii) 
in MS culture medium with 3/4 the 
original nutrient concentration and 
the best multiplication rate of Stevia 
reubaudiana was obtained in a treatment 
with ¼ the N concentration used in 
the MS culture medium (Bespalhok et 
al., 1993). The concentrations of other 
macronutrients in the culture medium 
also seem to be too much for most 
cultures and reductions are needed to 
obtain the best results (Torres et al., 
1998). 

BAP (6-benzylaminopur ine) 
is the most effective cytokinin for 
multiplication, followed by kinetin 
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and 2-ip (isopenthenyladenine) (Hu & 
Wang, 1983; Schuch & Erig, 2005). 
Sato et al. (2001) obtained about 200% 
increase in the fresh matter and 62.5% 
in the number of sprouts in in vitro 
gerbera culture using BAP compared to 
the culture medium that did not contain 
cytokinins.

The objective of the present study 
was to assess the in vitro development of 
plantlets obtained from Brassocattleya 
‘Pastoral’ seeds under the concentrations 
of NH4NO3, KNO3 and BAP in the 
culture medium.

MATERIAL AND METHODS 

The study was carried out in the 
Biotechnology Sector of the ‘Fundação 
Shunji Nishimura de Tecnologia’, 
Pompéia, São Paulo State, Brazil.

The Murashige & Skoog (1962) 
cul ture medium was used with 
macronutrients reduced by half and 
addition of 25 g L-1 sucrose, 100 mg 
L-1 mio-inositol, 1.5 g L-1 activated 
charcoal and 6.5 g L-1 agar-agar. The pH 
was adjusted to 5.8±0.1 before adding 
the agar.

Culture flasks with 600 mL, 13.6 
cm tall, 8.5 cm diameter and 6.8 cm 
opening diameter were used for the 
experiment. The flasks were sealed 
with polypropylene caps. To each flask 
65 mL culture medium was added and 
autoclaved at 121°C and 1 kgf cm-2 for 
20 minutes.

The explants were obtained from 
four month-old plantlets, approximately 
1.0 cm tall,  derived from seeds 
germinated in vitro. The seeds were 
obtained from the self-pollinating of 
the Brassocattleya ‘Pastoral’ (‘Pastoral’ 
x Auto) hybrid. Seed-derived material 
was used because there was a sufficient 
quantity of in vitro material available to 
carry out the experiment. In spite of the 
genetic segregation, the experiment with 
seeds in orchid permitted widening the 
range of genotypes that respond to the 
treatments applied, serving as reference 
for application in shoot tip cultures of 
many hybrids of the Brassocattleya 
genus.

The plants were kept in a growth 
chamber with a 16-hour light period, 

day/night temperature 25/20°C, 60% 
relative humidity and artificial lighting 
from Gro-lux-type Sylvania light bulbs, 
with 35 µmol/m/s irradiance.

The experiment was carried out in 
complete randomized blocks with 12 
treatments and four replications. Each 
replication consisted of one culture flask 
containing ten plants.

Four doses of NH4NO3 and KNO3 
were evaluated: 2x, 1x, ½ and ¼ of the 
MS culture medium concentration, and 
three BAP concentrations: 0, 0.5 and 1.0 
mg L-1. The salt and BAP concentrations 
were tested alone and together and 
possible interactions were verified 
between the two components, because 
both are related to the development of 
the shoots.

The Brassocattleya (‘Pastoral’ x 
Auto) plant development was assessed 
by the multiplication rate, plantlet 
height, fresh and dry matter and an 
analysis of the reducing sugar contents 
contained in the dry matter using the 
methodology by Nelson & Somogy 
(Nelson 1944; Somogy 1952).

The multiplication rate and plantlet 
height were assessed during two 
consecutive replications in the culture 
medium containing the treatments and 
the other items were assessed at the end 
of the experiment. The replications were 
carried out every 120 days.

The  means  ob ta ined  of  the 
multiplication rate, growth in height and 
reducing sugar content were submitted 
to regression analysis to compare the 
results. The Duncan test (5%) was used 
to compare the fresh and dry matter 
average of the treatments.

RESULTS AND DISCUSSION

There was significant influence 
from the different NH4NO3 and KNO3 
doses on the in vitro development 
of the Brassocattleya (‘Pastoral’ x 
Auto) orchid (Figure 1). The NH4NO3, 
KNO3 and BAP concentrations in the 
culture medium directly influenced 
the multiplication rate and growth in 
height of the plants cultured. There 
were salts and BAP interaction, mainly 
for Bc. (‘Pastoral’ x Auto) plantlet 
multiplication.

The best results for the multiplication 
rate in the treatment were obtained with 
the addition of 1.0 mg L-1 BAP. For 
these the best responses, multiplication 
rates of around 5.0 and 5.4:1 occurred at 
the NH4NO3 and KNO3 concentrations 
equivalent to half and once of those of 
the culture medium. In the treatments 
with BAP added to the culture medium, 
the worst performance was at the 
concentrations of twice and ¼ the 
NH4NO3 and KNO3 concentration 
of the culture medium, and these 
were approximately 2:1. However, 
without plant regulator addition, the best 
performance was at the concentrations 
of ½ and twice the NH4NO3 and KNO3 
concentration of the MS culture medium, 
with multiplication rates obtained from 
two consecutive replications and at 
120 days culture of 3.4 and 3.5:1, 
respectively.

There was significant interaction 
among the NH4NO3 and KNO3 doses 
and BAP concentrations on the 
multiplication rate obtained. The doses 
of these salts could be reduced to 
half when 1.0 mg L-1 BAP was used, 
enabling a good multiplication rate 
with reduced costs for the NH4NO3 and 
KNO3 salts used in the culture medium 
formulation (Figure 1). In the treatments 
without the Plant Growth Regulator, 
the dose corresponding to half the MS 
culture medium also presented the best 
result but approximately 1.5 shoot per 
explant less than when 1.0 mg L-1 BAP 
was used. The use of 0.5 mg L-1 BAP 
did not increase the multiplication rate 
compared to the culture medium without 
BAP. In a study with Oncidium genus 
orchids, the best multiplication rate was 
obtained using MS culture medium with 
the addition of 2 mg L-1 BAP (Kalimuthu 
et al., 2007). Saiprasad & Polisetty 
(2003) obtained a greater number of 
plantlet using MS culture medium with 
1.0 mg L-1 BAP for the Dendrobium 
and Oncidium orchid genera and the 
Cattleya leopoldii species. Hu & Wang 
(1983) observed differences among 
the cytokinins and BAP induced high 
multiplication rates while kinetin and 
2-ip stimulated only plant growth.

The NH4NO3 and KNO3 sal t 
concentration also influenced the 
multiplication rate and there was 
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significant interaction among the salt 
doses and the BAP concentration 
at 1.0 mg L-1. There was only high 
multiplication rate with this regulator 
when the salt doses were between ½ and 
once that of the MS culture medium. 

Nevertheless the plantlet cultured at 
the lower (¼) and the higher (twice) 
doses did not respond to BAP for 
multiplication and the results were below 
the multiplication of the culture medium 
without this plant growth regulator. Sato 

et al. (2001) also observed interaction 
between the total N concentrations in 
the culture medium and the presence 
of BAP in in vitro gerbera culture, and 
satisfactory multiplication rates were 
obtained using 2.0 mg L-1 BAP only 
when the total N concentration was 
close to ½ the concentration of the MS 
culture medium.

The effect of the cytokinins (CK) 
on breaking correlative inhibition and 
inducing multiple shoot sprouting is 
known, but the process of interaction 
between the N and K nutrients and the 
cytokinins in in vitro morphogenesis has 
not yet been elucidated. Thus according 
to the results obtained in the present and in 
other correlated studies, the explanation 
is not limited to the nutritional aspect 
(Kerbauy, 2008). Recent studies have 
shown that in Arabidopsis thaliana, 
nitrate and ammonium presence 
significantly stimulated the expression 
of the AtIPT genes, responsible for the 
key enzyme of the CK biosynthesis, 
isopenthenyl transferase that promotes 
CK accumulation in the roots and later 
translocation to the shoots inducing 
shoot development of the plants as a 
whole (Takey et al., 2004).

Greater growth was observed in 
Bc. (‘Pastoral’ x Auto) plantlet height 
when the smaller dose of the NH4NO3 
and KNO3 salts was used (¼ MS 
culture medium concentration) and 
there was 150 to 170% average growth 
compared to the initial explants (Figure 
2). Increase in the salt doses was 
inversely proportional to the growth 
in the plantlet height. The presence or 
absence of BAP in the culture medium 
did not significantly influence the 
growth in height of the plantlets. This 
result confirmed the hypothesis that 
BAP is responsible for inducing multiple 
sprouting and it is not very efficient on 
the in vitro plantlet growth (Hu & Wang, 
1983). However, reductions have been 
reported in other studies in plantlet 
height of different species with the use 
of BAP in the culture medium (Leitzke 
et al., 2010).

Bc. (‘Pastoral’ x Auto) orchids 
presented best plantlet growth with 
doses lower than those used in the MS 
culture medium. Other authors have also 
reported better growth of other species 

Figure 1. Multiplication rate of Brassocattleya (‘Pastoral’ x Self) orchid in MS culture 
medium with varying NH4NO3, KNO3, and BAP concentrations (taxa de multiplicação de 
orquídea Brassocattleya (‘Pastoral’ x Auto) em meio de cultura MS com diferentes concen-
trações de NH4NO3, KNO3 e BAP). Pompéia, USP, 2008.
BAP 0,0 mg L-1 y = -0,053x2 + 0,562x + 2,591, R2 = 0,427ns; BAP 0,5 mg L-1 y= -2,015x2 
+ 4,529x + 0,89, R2 = 0,987**; BAP 1,0 mg L-1, y = -4,831x2 + 10,89x -0,161, R2 = 0,86**

Figure 2. Shoot height of Brassocattleya (‘Pastoral’ x Self) orchid in MS medium with 
varying NH4NO3, KNO3, and BAP concentrations (altura de brotos de orquídea Brassocattleya 
(‘Pastoral’ x Auto) cultivadas em meio MS com diferentes concentrações de NH4NO3, KNO3 
e BAP). Pompéia, USP, 2008.
BAP 0,0 mg L-1, y = -0,368x + 2,635, R2 = 0,647*; BAP 0,5 mg L-1, y = -0,653x + 2,743, R2 

= 0,84**; BAP 1,0 mg L-1, y = -0,836x + 2,659, R2 = 0,97**

In vitro growth of Brassocattleya orchid hybrid in different concentrations of KNO3, NH4NO3 and benzylaminopurine
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with reduced concentrations of nutrients 
used in the culture medium (Biasi et 
al., 1998; Schuch & Peters, 2002). 
Reduction in the NH4NO3 and KNO3 
salts also resulted in significant increase 
in root production, that may have 
favored a greater nutrient absorption in 
general, because significant increases 
were also observed in the fresh and dry 
matter with the lower concentrations of 
these salts (Table 1).

For the other items assessed, fresh 
matter and dry matter and dry matter 
percentage, a gradual increase was 
observed with decrease in the NH4NO3 
and KNO3 concentrations in the culture 
medium, and for the shoots the best 
results occurred at the concentration 
of ½ to once that recommended in 
the MS culture medium. In a study by 
Russowski & Nicoloso (2003) with 
in vitro Brazilian ginseng (Pfaffia 

glomerata) culture, dry matter increased 
when the nitrogen was reduced to 80% of 
the MS culture medium concentration. 
For the roots, an even greater reduction 
of around ¼ that used in the MS culture 
medium, was positive for the increase in 
the fresh and dry matters. The cytokinins 
also influenced the Bc. (‘Pastoral’ x 
Auto) fresh and dry matters and the best 
results were obtained with the 0.1 mg L-1 
BAP concentration where the fresh 
matter increased from 1.30 g (s/ BAP) 
to 1.79 g (1.0 mg L-1 BAP) and the dry 
matter from 0.13 g (s/ BAP) to 0.17 g 
(1.0 mg L-1 BAP) (Table 1).

The shoot/root ratio tended to 
be greater with increases in the N 
and K concentrations in the culture 
medium, probably because it inhibited 
adventitious root production and 
lengthening in the culture medium. 
Using BAP used in the culture medium, 
regardless of the concentration used, 0.5 
or 1.0 mg L-1, resulted in more uniform 
root and shoot development, specially 
at concentrations higher than ¼ of the 
NH4NO3 and KNO3 salts that generally 
raised the ratio between these two parts 
of the plantlet, probably showing a 
better redistribution of the assimilates 
and nutrients (Figure 3 and Table 1).

The relatively high values of the 
coefficients of variation for the data in 
Table 1 were due in part to the fact that 
the explants used for the experiment 
were derived from seeds.

The reducing sugar contents 
decreased with reduction in the NH4NO3 
and KNO3 concentrations (Figure 4). 
However, this seems to have been 
more an indirect effect of the nitrogen, 
because N decrease caused an increase 
in the plant dry matter. As most of 
the dry matter consists of reserve 
carbohydrates and proteins and other 
carbonic chains, they accumulated and 
the reducing sugar contents decreased. 
In addition there was a greater use of 
the reducing sugars in respiration to 
obtain energy, spent in the formation of 
complex molecules. This inverse ratio 
between dry matter and reducing sugar 
contents was also demonstrated in an 
experiment with potatoes (Salamoni et 
al., 2000).

The results of the present study 
verified the nitrogen and potassium 

Figure 3. Shoot dry matter and root ratio of Brassocattleya (‘Pastoral’ x Self) orchid in MS 
medium with several NH4NO3, KNO3, and BAP concentrations (proporção entre matéria seca 
da parte aérea e raízes em orquídea Brassocattleya (‘Pastoral’ x Auto) em meio MS com 
diferentes concentrações de NH4NO3, KNO3 e BAP). Pompéia, USP, 2008.

Figure 4. Reducing sugars (%) in dry matter of Brassocattleya (‘Pastoral’ x Self) orchid in 
MS culture medium with several NH4NO3, KNO3 and BAP concentrations (açúcares redu-
tores (%) na matéria seca em orquídea Brassocattleya (‘Pastoral’ x Auto) em meio MS com 
diferentes concentrações de NH4NO3, KNO3 e BAP). Pompéia, USP, 2008.

JC Cardoso & EO Ono 
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nutritional requirements of the hybrid 
orchids of the Brassocattleya genus 
that has high ornamental potential and 
is related to a large part of the total of 
orchids produced in Brazil, but has been 
very little studied for its nutritional 
needs either in the field or in vitro. It 
was verified that orchids such as Bc. 
(‘Pastoral’ x Auto) respond positively 
in growth when they are submitted 
to reduced doses of the NH4NO3 and 
KNO3 salts in the MS culture medium. 
For multiplication, an increase was 
observed in the number of plantlet 
per explants with the application of 
1.0 L-1 BAP in culture medium and 
the concentrations of ½ and once of 
the quantity of the ammonium nitrate 
salts (NH4NO3) and potassium nitrate 
salts (KNO3) used in the MS culture 
medium. For the evaluated items growth 
in height, fresh and dry matter, an 
even greater decrease, around ½ of 
the salts used, gave the best results for 
the in vitro culture of these orchids. 
Therefore the MS culture medium with 
½ the macronutrients and the addition 
of 1.0 mg L-1 BAP was effective for 
the multiplication stage while for the 
rooting stage MS culture medium with 
¼ reduction of the NH4NO3 and KNO3 
salts and the addition of 1.0 mg L-1 BAP 

is recommended for the culture of this 
orchid.
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Table 1. fresh weight (MF), dry weight (MS), % of dry weight (%MS) and shoots/roots 
ratio (Pa/Rz) in Brassocattleya (‘Pastoral’ x Self) orchid in MS culture medium with several 
NH4NO3, KNO3 and BAP concentrations (matéria fresca (MF), matéria seca (MS), porcenta-
gem de matéria seca (%MS) e relação parte aérea/raízes (PA/Rz) em orquídea Brassocattleya 
(‘Pastoral’ x Auto) em meio de cultura MS com diferentes concentrações de NH4NO3, KNO3 
e BAP). Pompéia, USP, 2008. 

Treatments MF (g) MS (g) MS (%) PA/Rz
¼ N 1.3ab 0.131ab 10.195a 1.84c
½ N 1.34ab 0.131ab 9.818ab 7.48ab
1N 0.935cd 0.087bc 9.325ab 7.2ab
2N 0.805d 0.072d 9.013ab 10.86a
¼ N + 0.5BAP 1.201ab 0.107bc 9.695ab 2.15c
½ N + 0.5BAP 1.155bc 0.1bc 9.103ab 1.81c
1N + 0.5BAP 0.934cd 0.087bc 9.515ab 4.27bc
2N + 0.5BAP 0.723d 0.06d 8.358cd 5.23bc
¼ N + 1.0BAP 1.792a 0.167a 9.358ab 1.64c
½ N + 1.0BAP 1.605ab 0.133ab 9.443ab 4.08bc
1N + 1.0BAP 1.454ab 0.123ab 8.658bc 3.17bc
2N + 1.0BAP 1.051bc 0.078cd 7.728d 4.93bc
CV (%) 31.58 28.76 8.206  62.33
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The genus Capsicum is a member 
of the Solanaceae family and 

consists of five domesticated species: 
C. annuum, C. baccatum, C. chinense, 
C. frutescens and C. pubescens. The 
species C. pubescens is the only one who 
is not grown in Brazil (Casali & Couto, 
1984). The genus has, approximately, 33 
species, considering the domesticated, 
semi-domesticated and wild ones. It is 
important to mention that new species 
have been described as they have been 
obtained in collecting expeditions 
(Pickersgill, 1971; Bosland, 1993, 

Oyama et al., 2006).
Capsicum has been cultivated and 

commercialized in the tropical region of 
Latin America (Nuez et al., 1996). The 
genus is used as spice, giving taste and 
flavor to a variety of dishes in several 
typical cuisines around the world, due 
to some important traits of this plant 
like appearance, texture, color, flavor, 
vitamin content and pungency (Moore, 
1970). Because of different ecological, 
cultural and technological conditions 
these species were subjected many 
changes could be noticed, leading to 

a generalization that the variability is 
higher in the part of the plant which is 
economically important (Pickersgill, 
1971; Oyama et al., 2006).

In Brazil, the cultivation and 
commercialization of chili and peppers 
have been increasing in the latest years. 
However, reliable statistics data on 
Caspicum production are rare, according 
to Ribeiro et al. (2008). According 
to these authors, 348 million tons of 
chili and peppers were produced in 
12 thousand ha, of them, 5 thousand 
ha were cultivated with sweet and hot 

RÊGO ER; RÊGO MM; MATOS IWF; BARBOSA LA. 2011. Morphological and chemical characterization of fruits of Capsicum spp. accessions. Horti-
cultura Brasileira 29: 364-371.
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ABSTRACT
This study aimed to evaluate 69 Capsicum accessions from the 

Germplasm Bank of Universidade Federal de Roraima, for some fruit 
quality traits. The experiment was performed in a completely random 
design, with 69 treatments and 3 replications. The 69 accessions 
were evaluated for fourteen quantitative and two qualitative traits of 
ripe fruits. Quantitative fruits data were subjected to an analysis of 
variance, and the means were grouped by Scott-Knott test (p≤0.01). 
All characteristics had significant effect of treatments (p<0.01) for 
all evaluated traits. The data showed high genetic variability to future 
use in a Capsicum breeding program. The accessions 33, 44 and 41 
showed major values for dry matter content and total soluble solids; 
these should be used to improve these traits in a paprika breeding 
program. On the other hand, the accession 48 showed major values 
for fresh weight, major fruit length and fruit width. The accession 33, 
belonging to the Capsicum frutescens species, with high vitamin C 
content should be used in a fresh market Capsicum breeding program.

Keywords: pepper, chili, breeding, germplasm, Amazonian, fruit 
quality.

RESUMO
Caracterização morfológica e química de frutos de acessos 

do gênero Capsicum spp 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar 69 acessos do gênero 
Capsicum, pertencentes ao Banco de Germoplasma de Hortaliças da 
Universidade Federal de Roraima, quanto a 16 descritores relaciona-
dos à qualidade de frutos. O experimento foi conduzido em campo, 
no delineamento experimental inteiramente casualizado, com três 
repetições e 10 plantas por parcela. Quatorze descritores quantitativos 
e dois qualitativos foram utilizados na caracterização e para obtenção 
de caracteres morfológicos de qualidade. Obteve-se a média de dez 
frutos por repetição, aleatoriamente dentro de cada acesso, quando os 
frutos atingiram a maturidade. Os dados quantitativos foram subme-
tidos à análise de variância, com posterior agrupamento das médias 
pelo teste Scott-Knott. Houve diferença significativa (p≤0,01) entre 
os 69 acessos tanto para caracteres morfológicos quanto químicos 
dos frutos, podendo essa diversidade ser utilizada em programa de 
melhoramento de Capsicum. Se o programa de melhoramento visar 
à obtenção de maior rendimento de pó, indica-se o uso dos acessos 
33, 44 e 41, cujos valores de teor de matéria seca e sólidos solúveis 
totais foram mais elevados. Entretanto, se o objetivo for o comércio 
de frutos in natura, recomenda-se o acesso 48 que apresentou maiores 
valores de matéria fresca, comprimento e diâmetro do fruto. O acesso 
33, Capsicum frutescens, apresentou o maior teor de vitamina C.

Palavras-chave: pimentão, pimenta, melhoramento, germoplasma, 
Amazônia, qualidade de frutos.
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pepper, with annual production of 75 
million tons, being the main producers 
the States of Minas Gerais, São Paulo 
and Rio Grande do Sul (Panorama 
Rural, 2006; Ribeiro et al., 2008).

In the Amazon, the cultivation of 
chili is one important source of income 
for the local agricultural population 
(indians and non-indians) due to the fact 
that this region is an important center 
of domesticated species of Capsicum 
(Costa et al., 2009). The four species 
of Capsicum cultivated in Brazil are 
also grown in Roraima where the 
cultivation and commercialization of 
chili and peppers have been increasing 
a lot. The morphotypes like “malagueta” 
(C. frutescens), “murupi” (C. chinense) 
and “olho de peixe” (C. chinense) are 
the most commercialized in indian and 
non-indian communities (Barbosa et al., 
2002), as well as in the northeast and 
southeast regions of Brazil (Lannes et 
al., 2007).

The growing domestic demand, 
about R$ 80 million a year, has increased 
the yield of the cultivated area and 
the establishment of agro-industries, 
becoming the agrobusiness of Capsicum 
one of the most important in Brazil 
(Ribeiro et al., 2003; Panorama Rural, 
2006).

It is important to point out that 
wide knowledge on production and 
commercialization is necessary to 
enhance the progress in breeding 
programs of cultivated and wild species 
(Buso et al., 2003; Rêgo et al., 2010). 
Several authors have highlighted 
the importance of studies on the 
characterization of Capsium germplasm, 
as well as its diversity, in order to make 
them available to researchers (Geleta et 
al., 2005; Sudré et al., 2005; Oyama et 
al., 2006; Bento et al., 2007; Fonseca 
et al., 2008; Rêgo et al., 2009; Thul 
et al., 2009; Rêgo et al., 2010). In this 
context, it is necessary to carry out 
studies aiming the understanding of the 
local culture, the increase of production, 
disease resistance and tolerance to 
adverse environments, among other 
biotic and abiotic factors that can affect 
the yield (Oliveira et al., 2003).

The Universidade Federal de 
Roraima has one Germplasm Bank 
where a number of Capsicum accessions 

are stored. The characterization of 
those accessions is necessary in order 
to provide better utilization of these 
genetic resources in breeding programs. 
Also to avoid duplicated accessions 
in the Germplasm banks, appropriate 
studies are necessary. This point is the 
one which takes a higher consumption 
of time and resources available for the 
researchers (Carvalho et al., 1999).

This work aimed to evaluate 
69 Capsicum accessions from the 
Germplasm Bank of the Universidade 
Federal de Roraima (UFRR), for some 
fruit quality traits, for future breeding 
program.

MATERIAL AND METHODS

In 2002, seeds of 69 accessions of 
Capsicum genus (Table 1), obtained 
from the Germplasm Bank of the 
Universidade Federal de Roraima 
(UFRR), were sown on expanded 
polystyrene trays with 128 cells. The 
transplanting of the seedlings to the 
experimental field in Cauamé Campus, 
of the UFRR, located in Boa Vista, 
Roraima State, was done, in March, 
at 60 days after sown. The evaluations 
were carried out from May to December, 
2002, when all the plants showed ripe 
fruits.

The experiment was carried out 
in a randomized block design, with 
69 treatments, three replications and 
10 plants per plot, with a total of 30 
plants per accession, spaced 1.0 x 1.0 
m among rows and plants. The cultural 
management was carried out according 
to Filgueira (2000).

The  desc r ip to r s  u sed  were 
proposed for Capsicum in 1995 by 
IPGRI (International Plant Genetic 
R e s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  r e n a m e d 
Biodiversity International). To obtain 
good morphological traits for each 
accession, the average of 10 randomized 
replications was taken, as the fruits got 
ripe.

The following traits were evaluated: 
pedicel length, fruit length, fruit width, 
fruit wall thickness, number of locules, 
seed yield per fruit, 100 seeds weight, 
fruit fresh weight, dry matter, dry matter 
content, pungency and color of ripe fruit.

Vitamin C content (Vit. C) and pH 
(pH) were obtained using 3.0-10.0 g of 
the tissue (pericarp and pulp) in which 
were added 100 mL of distilled water, 
proceeding to homogenization. The 
homogenized was used to determine 
the pH. After pH evaluation, 10 mL 
of sulfuric acid 20%, 1 mL of 0.01 N 
potassium iodide, 1 mL of 1% starch 
were added to the homogenized, titrating 
with 0.01 N potassium iodate, according 
to Pregnolatto & Pregnolatto (1985). 
The vitamin C content was determined 
by the expression:

Vitamin C (mg/g)= (100 x V x F)/P, 
where:

V= volume of potassium iodate 
spent in titration (mL); F= correction 
factor (0.8806 mg of vitamin C); P= 
weight of fresh sample (g).

The analysis of the total soluble 
solids (SST) of the fruit was carried out 
using tissues of pericarp and pulp, which 
were crushed with pestle and mortar 
to obtain one drop of juice which was 
taken to table refractometer, where the 
percentage of SST was evaluated.

Quantitative traits values were 
subjected to analysis of variance, 
through the F test at 1% followed by 
the grouping of the average values of 
the accessions through the Scott-Knott 
test at 1%. The statistic analyses were 
carried out through the GENES software 
(Cruz, 2001).

We determined the qualitative traits: 
color of ripe fruit (IPGRI, 1995) and the 
pungency of the fruit, classified through 
the sensorial method into the following 
classes: MA (very high), A (high), M 
(medium) and B (low) (Barbosa et al., 
2002).

RESULTS AND DISCUSSION

A very highly significant difference 
(p<0.01) was found among treatments 
for the studied quantitative parameters 
(Table 2), showing a great variability 
among the accessions stored in the 
Germplasm Bank of the UFRR. The 
genetic variability has been reported in 
different species of Capsicum genus in 
recent studies (Geleta et al., 2005; Sudré 
et al., 2005; Oyama et al., 2006; Bento et 
al., 2007; Fonseca et al., 2008; Rêgo et 
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al., 2009; Thul et al., 2009; Rêgo et al., 
2010). The coefficient of variation (CV) 
for fruit parameters was low to average, 
except for pedicel length, fruit fresh 
weight and minor fruit width, which 
showed high coefficients according to 
the classification of Silva et al. (2011a). 
Nevertheless, the differences among the 
accessions could be detected, showing 
the great variability among them in 
comparison to the environmental 

variation (experimental error). There is 
a possibility that these variables have 
been affected by the size of the samples, 
which, according to Silva et al. (2011b), 
should be of 15 fruits for the evaluation 
of these parameters. However, the 
size of the sample did not make any 
difference for the coefficient of variation 
for fruit wall thickness.

The accession 48 showed major 
values for the following parameters: 

fruit length, major fruit width and 
fresh matter (Table 2). However, this 
first trait did not differ statistically 
among the accessions 06, 12 and 50. 
This fact may have happened because 
this accession belongs to C. annuum 
species, which presents mostly sweet 
peppers, which presents higher weight 
and bigger fruits. Rêgo et al. (2001; 
2009) point out the importance of these 
traits as secondary components of the 

Table 1. Capsicum accessions, their local and year of collection (acessos pertencentes às espécies do gênero Capsicum, com seus respectivos 
local e ano de coleta). Boa Vista, UFRR, 2002.

Accessions Species Collection site Accessions Species Collection site

01 C. annuum Boa Vista-RR 42 C. chinense Iracema-RR
03 C. chinense Boa Vista-RR 43 C. annuum Boa Vista-RR
04 C. frutescens Tepequém-RR 44 C. frutescens Tepequém-RR
05 C. chinense Boa Vista-RR 45 C. annuum Viçosa-MG
06 C. baccatum Iracema-RR 47 C. frutescens Tepequém-RR
07 C. chinense Iracema-RR 48 C. annuum Boa Vista-RR
08 C. chinense Iracema-RR 49 C. chinense Boa Vista-RR
09 C. chinense Alto Alegre-RR 50 C. chinense Boa Vista-RR
10 C. chinense Boa Vista-RR 51 C. chinense Boa Vista-RR
11 C. chinense Boa Vista-RR 52 C. chinense Tepequém-RR
12 C. baccatum Viçosa-MG 53 C. chinense Boa Vista-RR
15 C. chinense Boa Vista-RR 54 C. chinense Boa Vista-RR
19 C. annuum Boa Vista-RR 55 C. chinense Boa Vista-RR
20 C. baccatum Viçosa-MG 56 C. chinense Boa Vista-RR
21 C. baccatum Viçosa-MG 57 C. chinense Boa Vista-RR
22 C. chinenese Tepequém-RR 58 C. chinense Boa Vista-RR
23 C. chinense Boa Vista-RR 59 C. chinense Boa Vista-RR
24 C. frutescens Baixo R. Branco-RR 60 C. chinense Boa Vista-RR
25 C. frutescens Iracema-RR 61 C. chinense Boa Vista-RR
26 C. chinense Iracema-RR 62 C. chinense Boa Vista-RR
27 C. chinense Boa Vista-RR 63 C. chinense Boa Vista-RR
28 C. frutescens Tepequém-RR 64 C. chinense Boa Vista-RR
29 C. chinense Tepequém-RR 65 C. chinense Boa Vista-RR
30 C. frutescens Tepequém-RR 66 C. chinense Boa Vista-RR
31 C. chinense Boa Vista-RR 67 C. chinense Boa Vista-RR
32 C. chinense Boa Vista-RR 68 C. chinense Boa Vista-RR
33 C. frutescens Tepequém-RR 69 C. baccatum Viçosa-MG
34 C. chinense Boa Vista-RR 70 C. baccatum Viçosa-MG
35 C. chinense Apiaú-RR 71 C. chinense Boa Vista-RR
36 C. chinense Boa Vista-RR 72 C. frutescens Tepequém-RR
37 C. chinense Boa Vista-RR 73 C. chinense Boa Vista-RR
38 C. chinense Boa Vista-RR 74 C. baccatum Viçosa-MG
39 C. chinense Boa Vista-RR 75 C. chinense Boa Vista-RR
40 C. chinense Iracema-RR 76 C. chinense Boa Vista-RR
41 C. frutescens Boa Vista-RR
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Table 2. Means of morphological characters of 69 accessions of Capsicum spp (médias de características morfológicas em 69 acessos de 
Capsicum spp.). Boa Vista. UFRR. 2002.

Accession CF EP CP MADF MEDF MF PCS MS NSF NL(cm) (g)
01 1.64f 0.13b 2.15d 1.14g 0.81d 0.89f 0.73b 0.51d 8.00d 2.330b
03 6.43c 0.10b 2.50d 1.40g 0.17e 3.54e 0.91a 0.47d 38.00c 3.00b
04 5.72d 0.24b 3.06c 2.33e 1.30c 7.01d 0.55c 0.74c 31.00d 3.33a
05 6.20c 0.17b 3.94b 2.46e 0.67d 8.45d 0.52c 0.57c 34.00c 3.33a
06 9.16a 0.20b 4.74a 1.70f 0.20e 7.85d 0.77b 1.02c 43.00c 3.00b
07 3.84e 0.14b 2.74c 1.30g 0.57d 1.86f 0.40d 0.21d 28.33d 3.00b
08 4.06e 0.22b 2.63c 1.17g 0.57d 2.01f 0.37d 0.24d 31.00d 3.66a
09 3.81e 0.11b 2.07d 2.80d 1.57c 8.09d 0.61c 0.61c 43.33c 3.66a
10 6.18c 0.14b 2.27d 2.07f 0.57d 6.07d 0.56c 0.43d 30.33d 3.00b
11 5.69d 0.14b 4.07b 2.04f 1.03c 6.20d 0.68b 0.78c 25.00d 3.00d
12 9.60a 0.21b 5.13a 2.00f 0.30e 13.83b 1.19a 1.46b 35.00c 3.00b
15 3.33e 0.26b 4.51a 3.48c 2.20a 9.82c 0.78b 0.72c 42.00c 3.33a
19 5.56d 0.14b 5.03a 1.70f 0.18e 4.73e 1.02a 0.60c 10.00d 3.00b
20 3.47e 0.10b 3.02c 0.88h 0.31e 0.97f 0.22d 0.28d 24.33d 3.33a
21 6.06c 0.21b 4.96a 3.06d 0.61d 13.92b 0.79b 2.18a 124.66a 3.00b
22 2.45f 0.21b 2.81c 3.01d 2.17a 7.64d 0.62c 0.69c 33.33c 4.00a
23 6.10c 0.17b 3.56b 2.33e 0.41e 8.09d 0.80b 0.60c 36.33c 2.66b
24 3.40e 0.10b 3.36c 0.80h 0.26e 1.01f 0.77b 0.30d 28.00d 3.00b
25 1.46f 0.10b 2.13d 1.34g 0.97c 1.19f 0.18d 0.21d 43.00c 3.00b
26 1.76f 0.14b 1.90d 1.03g 0.47e 0.72f 0.54c 0.13d 19.00d 2.66b
27 5.93c 0.16b 4.60a 2.81d 0.30e 10.18c 0.92a 2.36a 113.33a 3.33a
28 1.68f 0.27b 1.84d 1.85f 1.26e 2.25f 0.33d 0.25d 11.00d 3.33a
29 6.00c 0.22b 2.76c 1.80f 0.47e 6.83d 0.66b 0.65c 20.33d 3.66a
30 3.23e 0.11b 2.93c 3.00d 1.11c 8.12d 0.69b 0.84c 71.00b 3.00b
31 3.77e 0.14b 3.16c 2.18e 1.42c 6.80d 0.64b 0.81c 30.66d 3.33a
32 6.14c 0.10b 3.34c 1.11g 0.14e 2.17f 0.77b 0.37d 18.00d 2.33b
33 1.23f 0.10b 1.73d 0.50h 0.27e 0.17f 0.72b 0.11d 13.88d 2.00b
34 1.96f 1.30a 2.10d 1.76f 1.19c 2.3f 0.45c 0.30d 28.33d 3.00b
35 5.20d 0.13b 4.13b 2.16e 0.82d 6.61d 0.49c 0.27d 50.66c 3.00b
36 8.72b 0.27b 4.08b 2.42e 0.38e 12.49b 0.29d 2.17a 75.33b 3.00b
37 8.72b 0.27b 4.08b 2.42e 0.38e 12.49b 0.29d 2.17a 75.33b 3.00b
38 3.90e 1.18a 3.86b 2.26e 0.27e 5.05e 0.91a 0.71c 19.33d 3.00b
39 6.32c 0.20b 2.95c 1.45g 0.79d 6.90d 0.57c 0.37d 33.00c 2.33b
40 6.61c 0.17b 4.23b 2.53e 0.60d 8.80d 0.55c 0.52d 41.33c 3.00b
41 3.03e 0.10b 2.70c 0.56h 0.17e 0.56f 0.41d 0.18d 28.33d 3.00b
42 3.76e 0.14b 4.17b 3.00d 1.30c 0.26f 0.45c 0.75c 32.66c 3.00b
43 1.84f 0.13b 1.74d 1.44g 0.68d 1.22f 0.71b 0.30d 24.00d 2.33b
44 2.57f 0.10b 2.20d 0.56h 0.23e 0.43f 0.58c 0.15d 22.66d 2.33b
45 7.94b 0.15b 5.94a 2.00f 0.25e 0.18f 0.76b 2.09a 21.66d 2.66b
47 4.93d 0.14b 3.14c 2.70d 1.27c 10.59c 0.68b 0.65c 40.66c 3.66a
48 10.41a 0.34b 3.52b 5.50a 1.70b 58.96a 0.73b 0.51d 144.33a 3.66a
49 5.60d 0.17b 4.64a 2.76d 0.41e 9.19d 1.05a 1.67b 74.33b 3.00b
50 9.80a 0.17b 5.90a 2.13e 0.34e 11.08c 0.68b 2.22a 21.33d 3.33a
51 5.20d 0.11b 2.92c 2.43e 0.98c 6.39d 0.36d 0.91c 41.00c 3.33a
52 2.20f 0.15b 2.13d 2.57e 1.63b 5.15e 0.63b 0.50d 24.66d 4.00a
53 5.60d 0.10b 3.66b 1.93f 0.43e 4.44e 0.76b 2.19a 59.66c 3.00b
54 3.74e 0.20b 4.00b 3.67c 1.51c 11.09c 0.81b 1.03c 58.33c 3.66a
55 3.94e 0.10b 2.90c 1.44g 0.54d 2.01f 0.53c 0.23d 11.33d 3.00b
56 5.90c 0.15b 3.37c 1.87f 0.44e 5.52e 0.85b 0.51d 21.33d 2.66b
57 6.53c 0.11b 2.40d 2.16e 0.34e 7.48d 0.56c 0.88c 48.00c 3.33a
58 3.54e 0.12b 3.60b 1.16g 0.27e 1.60f 0.65b 0.27d 22.66d 2.66b
59 6.46c 0.11b 3.46b 1.50f 0.30e 4.68e 0.54c 1.07c 38.33c 2.66b
60 3.30e 0.14b 2.16d 2.93d 1.66b 7.47d 0.49c 0.55c 41.33c 3.33a
61 4.34e 0.28b 4.24b 2.84d 1.36c 10.54c 1.66a 1.54b 66.00b 3.00b
62 5.22d 0.04b 2.88c 1.79f 1.15c 5.31e 0.34d 0.47d 25.66d 3.00b
63 5.04d 0.18b 3.17c 2.69d 1.14c 6.44d 0.69b 0.98c 28.00d 3.33a
64 3.36e 0.17b 2.00d 2.00f 0.93d 4.55e 0.54c 0.54d 40.33c 3.33a
65 6.98c 0.15b 2.71c 2.16e 0.58d 7.62d 0.75b 0.61c 18.66d 3.00b
66 6.73c 0.18b 3.50b 2.54e 0.68d 8.93d 0.59c 0.52c 44.00c 3.66a
67 5.18d 0.13b 3.56b 2.21e 1.48c 6.57d 0.68b 0.75c 42.66c 4.00a
68 4.87d 0.10b 3.26c 1.31g 0.53d 3.29e 0.68b 0.31d 21.00d 2.66b
69 3.78e 0.36b 3.53b 4.20b 2.17a 13.42b 0.44c 2.53a 61.00c 3.66a
70 7.66b 0.18b 4.47a 2.43e 0.21e 11.12c 0.85b 2.59a 92.66b 2.66b
71 5.72d 0.25b 3.86b 2.70d 1.53c 8.65d 0.66b 0.60c 38.00c 3.33a
72 1.81f 0.10b 2.71c 1.08g 0.44e 0.93f 0.46c 0.16d 26.66d 2.66b
73 6.83c 0.10b 2.93c 1.36g 0.20e 3.22e 0.75b 0.87c 18.33d 2.00b
74 5.07d 0.22b 5.33a 1.83f 0.66d 6.62d 0.57c 1.03c 31.00d 3.00b
75 3.10e 0.10b 3.30c 3.24d 1.76b 7.93d 0.82b 0.79c 48.66c 3.33a
76 2.12f 0.13b 1.88d 2.36e 1.47c 5.48e 0.66b 0.38d 24.00d 3.66a

CV (%) 14.31 13.75 17.7 12.42 29.08 26.10 21.18 27.82 35.74 15.45
CF= fruit length; EP= fruit wall thickness; CP= pedicel length; MADF= major fruit width; MEDF= minor fruit width; MF= fruit weight; 
PCS= 100 seeds weight; MS= fruit dry matter; NSF= seed yield/fruit; NL= locule number; Means followed by the same letter. at column. 
belong to the same group by Scott-Knott criteria (p≤0.01) (CF= comprimento do fruto; EP= espessura do pericarpo; CP= comprimento do 
pedúnculo; MADF= maior diâmetro do fruto; MEDF= menor diâmetro do fruto; MF= matéria fresca do fruto; PCS= peso de 100 semen-
tes; MS= matéria seca; NSF= número de sementes por frutos; NL= número de lóculos; Médias seguidas de uma mesma letra. na coluna. 
pertencem a um mesmo grupo. pelo critério de Scott Knott a 1% de probabilidade).
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production. According to these studies, 
it is possible to indirectly select more 
productive plants by selecting these 
components. The dry matter content is 
oppositely related to the fruit weight, 
so the longer is the fruit, the lower 
is its dry matter content (Casali & 
Stringheta, 1984; Lannes et al., 2007; 
Rêgo et al., 2010). The results of this 

study, concerning fruit length and dry 
matter content, are in agreement with 
these authors since the accession 48 (C. 
annuum) showed the highest number for 
fruit length, 10.41 cm (Table 2), and one 
of the lowest numbers for dry matter 
content, 6.28 g, among the studied 
accessions (Table 3).

The accessions 15, 22 and 69 showed 

the highest values for the minor fruit 
width, 2.20; 2.17 and 2.17, respectively, 
forming a separated group. Sudré et 
al., (2005) emphasize the importance 
of measuring the fruit width in genetic 
diversity studies in Capsicum.

The fruit wall thickness values 
ranged from 0.04 to 1.3 cm (Table 2) 
and the accessions 38 and 34 showed 

Table 3. Means of chemical characters of 69 accessions of Capsicum spp. (média de características químicas em 69 acessos de Capsicum 
spp.) Boa Vista, UFRR, 2002.

Accession pH
Vit. C 
(mg/g)

SST TMS
Accession pH

Vit.C 
(mg/g)

SST TMS
(%) (%)

01 4.99b 76.17d 12.66b 29.71b 43 5.50a 123.21c 12.66b 23.31c
03 5.49a 110.40c 9.16c 13.54e 44 5.53a 109.25c 16.00a 36.17a
04 5.52a 74.69d 7.66d 6.91e 45 5.45a 112.00c 12.50b 17.72d
05 5.49a 45.53e 5.41d 6.75e 47 4.36b 101.59c 7.08c 12.58e
06 5.47a 92.57c 10.75b 18.70d 48 6.23a 16.38e 5.16d 6.28e
07 5.74a 89.14c 7.25d 12.76e 49 5.60a 73.74d 10.75b 34.02b
08 5.91a 104.49c 7.08d 12.11e 50 5.43a 95.25c 9.75c 24.54c
09 4.55b 84.55d 7.91c 11.50e 51 5.42a 159.64b 7.50d 10.81e
10 5.39a 83.67d 7.08d 7.80e 52 5.41a 103.38c 7.08d 14.98d
11 5.30a 69.62d 6.58d 8.37e 53 5.46a 59.28d 16.16a 34.97b
12 5.55a 115.40c 11.91b 17.74d 54 5.75a 59.89d 7.00d 10.28e
15 4.72b 97.36c 8.16c 10.52e 55 5.23a 16.08e 9.33c 15.06d
19 5.43a 52.29e 11.58b 15.63d 56 5.06b 132.11b 7.00d 10.63e
20 5.29a 38.08e 11.50b 21.10d 57 5.45a 99.15c 8.16c 10.64e
21 5.51a 52.29e 11.58b 19.17d 58 4.50b 110.12c 8.50c 18.84d
22 5.35a 119.19c 6.83d 9.21e 59 5.33a 102.50c 14.66a 23.90c
23 5.50a 115.85c 6.91d 8.52e 60 3.38c 97.53c 9.08c 10.39e
24 5.63a 77.75d 12.00b 31.80b 61 5.38a 55.97e 8.33c 17.00d
25 5.51a 135.20b 12.91b 20.67d 62 5.36a 37.91e 8.00c 7.73e
26 5.78a 106.25c 6.83d 14.51d 63 5.57a 115.15c 7.58d 11.37e
27 5.44a 65.39d 11.70b 31.46b 64 5.42a 119.86c 7.41d 10.28e
28 4.75b 143.43b 8.50c 11.08e 65 5.60a 120.42c 7.58d 11.45e
29 5.55a 115.96c 6.08d 11.35e 66 5.73a 82.80d 6.66d 7.99e
30 5.36a 145.25b 8.58c 13.52e 67 5.41a 138.06b 7.83c 11.29e
31 5.45a 25.43e 6.48d 12.39e 68 5.33a 123.48c 8.08c 12.09e
32 5.73a 83.99d 7.75d 12.14e 69 5.46a 61.99d 10.08c 15.85d
33 5.32a 191.39a 14.83a 51.92a 70 5.38a 80.96d 10.00c 17.42d
34 5.60a 130.18b 8.80c 12.85e 71 4.79b 100.39c 6.50d 8.88e
35 5.46a 50.52e 6.83d 6.91e 72 5.19a 116.09c 12.66b 21.32d
36 5.56a 52.72e 7.25d 10.37e 73 5.20a 20.76e 7.25d 29.41b
37 5.72a 79.93d 7.66d 17.73d 74 5.05b 74.02d 11.75b 14.75d
40 5.53a 32.20e 12.41b 18.50d 75 5.70a 94.31c 6.66d 10.75e
41 5.45a 116.64c 14.33a 44.03a 76 5.30a 82.23d 7.16d 8.43e
42 5.30a 124.04c 7.41d 12.50e

pH= hidrogenionic potential; Vit. C= vitamin C; SST= total soluble solids; TMS= dry matter content (pH= potencial hidrogeniônico; Vit.
C= vitamina C; SST= sólidos solúveis totais; TMS= teor de matéria seca).
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the highest values, 1.18 and 1.3 cm, 
respectively. Casali et al. (1984) found 
that the increase of fruit wall thickness 
is related to the reduction of the yield 
of dry matter. According to the authors, 
accumulation of water can occur in the 
cells of the surface tissues inner to the 
fruit pulp. On the other hand, pericarp 

thickness was positively related to dry 
matter in C. baccatum (Rêgo et al., 
2001). In accordance to Rêgo et al. 
(2001) this trait is directly related to the 
yield of C. baccatum. Recent researches 
showed that this trait is controlled 
by non-additive genes, allowing the 
development of hybrids (Rêgo et al., 

2009). Lannes et al. (2007) on studies 
with C. chinense reported a positive 
relation between fruit weight and fruit 
wall thickness, showing the importance 
of this trait on the development of 
varieties for the fresh market, once fruits 
with thicker pericarp are more resistant 
to damage in postharvest management 
and transportation. Rêgo et al. (2009) 
suggest plant breeding through simple 
selection for these variables, once they 
are determined by genetic additive 
effects.

Pedicel length ranged between 
1.73 and 5.94 cm. Several accessions 
were included in the group with the 
higher values (from 4.47 to 5.94 cm), 
in contrast to the group that showed the 
lower values (from 1.73 to 2.50 cm). In 
the process of obtaining pepper powder, 
the flavor of the final product may be 
changed if during the milling process, 
calyx and pedicel were added (Casali 
& Stringheta, 1984).

A variation of two to four locules 
was noticed among the evaluated 
accessions. The accessions 22, 52 and 
67, of C. chinense species (Table 1) 
showed the highest number of locules 
(Table 3). According to Casali et al. 
(1984), the number of the locules is 
related to the increase in the number of 
seeds per fruit. In tomatoes, the genes 
which control the shape of the fruit, 
obtained by the ratio between length 
and width, also control the number of 
locules. However, this correlation was 
not observed for the fruit of Capsicum 
genus (Paran & Van der Knapp, 2007).

The average seed yield per fruit 
ranged between 8.00 and 144.33. The 
accessions 21, 27 and 48 showed the 
highest number of seeds, with 124.66, 
113.33 and 144.33 seeds, respectively 
(Table 2). The results presented in this 
study are not in agreement with those 
ones reported by Casali et al. (1984), 
since the accessions 22, 52 and 67, 
which showed the highest number 
of locules, were not the same which 
showed the highest seed yield per fruit. 
This variable is important to determine 
the variability among accessions and it 
should be determined in characterization 
works (Rêgo et al., 2003; Bento et al., 
2007).

The accessions 03, 12, 19, 27, 38, 

Table 4. Fruit mature color: red (V), yellow (A) and orange (L) and pungency: very high 
(MA), high (A), mean (M) and low (B), of 69 accessions of the Vegetable Germplasm Bank 
of Universidade Federal de Roraima (cor do fruto maduro: vermelha (V), amarela (A) e 
laranja (L) e teor de pungência: muito alta (MA), alta (A), média (M) e baixa (B), em 69 
acessos pertencentes ao Banco de Germoplasma de Hortaliças da Universidade Federal de 
Roraima). Boa Vista, UFRR, 2002.

Accession
Color of 

ripe fruits
Pungency 

level
Accession

Color of 
ripe fruits

Pungency 
level

01 V A 41 V MA
03 A MA 42 L MA
04 V MA 43 V A
05 V B 44 V MA
06 V A 45 V B
07 V MA 47 V MA
08 A MA 48 V B
09 V MA 49 V A
10 V B 50 V MA
11 V M 51 V MA
12 V A 52 V M
15 A MA 53 V M
19 V A 54 V M
20 V A 55 L MA
21 V M 56 V B
22 V A 57 V B
23 V M 58 A MA
24 L MA 59 V A
25 A MA 60 V MA
26 A A 61 V A
27 V A 62 V M
28 A A 63 V B
29 V A 64 V B
30 V M 65 V M
31 V MA 66 V M
32 L MA 67 V MA
33 V MA 68 V MA
34 L A 69 V A
35 V B 70 V A
36 A M 71 V A
37 L MA 72 V MA
38 V B 73 V A
39 V M 74 V MA
40 V MA 75 V B
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49 and 61 showed the highest 100 seeds 
weight, ranging between 0.91 and 1.66 
g. The other accessions were set in 
three different groups (Table 2). The 
accessions 21, 27 and 48 which showed 
the highest number of seeds, mentioned 
in the previous paragraph, sometimes do 
not show the heaviest seeds.

The highest contents of total soluble 
solids (SST) were observed in the 
accessions 33, 41, 59, 44 and 53, 
presenting 14.83; 14.33; 14.66; 16.00 
and 16.16, respectively (Table 3). 
According to Lannes et al. (2007), the 
higher SST content, the lower the water 
content in fruit. Because of this fact, 
this trait is very important in Capsicum 
breeding aiming industrial use, as the 
cost for dehydration of the fruit will be 
lower. Hybridization can be a viable 
strategy to increase SST content, as 
non-additive genes are predominant in 
its determination (Rêgo et al., 2009).

The accession 33, which belongs 
to C. frutescens species, better known 
as “malagueta”, showed the highest 
vitamin C content, 191.39 mg/g (Table 
3). According to Lantz (1946), ascorbic 
acid content (vitamin C) decreases 30%, 
approximately, in pickled and cooked 
peppers, and it reaches almost 0% in 
dry peppers.

The average pH ranged between 
3.38 and 6.23. The highest and the 
lowest pH were obtained from the 
accessions 60 (C. chinense) and 48 (C. 
annuum), respectively (Table 3). It is 
important to evaluate pH in order to 
set the best day for harvest, since it is 
related to an appropriate composition 
for fresh market, for this, pH should 
be 5.0-5.2. The value of pH reaches its 
record, 6.52, in green immature fruit and 
tends to decrease as the fruit gets ripe, 
showing values of 5.02 in the mature 
fruit (Cochran, 1964).

The accessions 33, 41 and 44 showed 
51.92; 44.03 and 36.17% of dry matter 
content, respectively (Table 3). This trait 
is important for breeding Capsicum for 
industry, since the higher dry matter 
content per fruit, the higher the yield 
in the use of dry or powder of chili and 
peppers (Lannes et al., 2007).

The colors of ripe fruit were red, 
yellow and orange (Table 4). The red 
color of ripe fruits was observed in 

55 accessions (79.71%). Little color 
variability was observed in comparison 
to Inoue & Reifschneider (1989) in 
which orange, yellow, orange green, 
light yellow, brown, orange brown and 
dark red were observed.

For pungency, among 69 studied 
accession, 26 of them were classified 
as “very high” (37.68%), 19 as “high” 
(27.54%), 13 as “average” (18.84%) and 
11 as “low” (15.94%) (Table 4).

Barbosa et al. (2002), describing 
163 Capsicum accessions from the 
Bank of Germoplasm of Capsicum of 
Embrapa in Roraima, noticed similar 
results for the colors for ripe fruit and 
levels of pungency, for which red color 
and the levels “high” and “very high” 
for pungency were the most frequent. 
Pungency and color, however, are not 
correlated characteristics, since it is 
possible to have peppers in different 
colors and no pungency and different 
levels of pungency in the same color 
(Table 4).

The obtained results showed that 
there is a great variability among the 
69 accessions, both for morphological 
and chemical parameters of the 
fruit. This diversity can be used in 
Capsicum breeding programs. In order 
to obtain cultivars for higher powder 
yield, accessions 33, 41 and 44 are 
recommended, since they recorded 
high dry matter and total soluble solids 
contents. In order to obtain higher 
marketable yield (for fresh market), 
accession 48 is recommended, which 
showed the highest values for fresh 
matter, fruit length and fruit width, and 
accession 33, Capsicum frutescens, 
which showed the highest vitamin C 
content.
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O interesse dos consumidores pelos 
produtos orgânicos, produzidos sem 
agredir o meio ambiente, tem aumenta-
do consideravelmente nos últimos anos 
(Maggio et al., 2008). Nesse sentido, 
tem sido consenso entre pesquisado-
res e produtores a necessidade de se 
desenvolver sistemas sustentáveis de 
produção. A prática de uma agricultura 
que preserve os recursos naturais e 
otimize a produtividade tem se tornado 
cada vez mais necessária, destacando-se 

o sistema orgânico de produção (Gomes 
et al., 2008).

Entre as hortaliças cultivadas no 
Brasil, a batata é a mais importante sob 
o ponto de vista econômico, com uma 
produção de 3,44 milhões de toneladas, 
ocupando uma área de 139 mil hecta-
res em 2009 (IBGE, 2010). A batata 
é um dos produtos alimentares mais 
difundidos em todo o mundo, sendo o 
quarto alimento em importância social 
e econômica, ficando atrás apenas do 

arroz, do trigo e do milho. É um dos 
alimentos capazes de nutrir a crescente 
população mundial, não apenas como 
alimento energético, mas também como 
fonte de proteínas, vitaminas e minerais 
(Fao, 2008).

A produção de batata orgânica é uma 
excelente oportunidade de negócio, haja 
vista a grande demanda pelo produto e 
a baixa produção, e um grande desafio 
para os produtores, que ainda dispõem 
de poucas informações relativas a cul-
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RESUMO
Informações a respeito de cultivares adaptadas ao sistema de 

cultivo orgânico são escassas. O objetivo deste estudo foi avaliar, 
sob sistema de cultivo orgânico, genótipos nacionais e estrangeiros 
desenvolvidos para o cultivo convencional, quanto ao potencial 
produtivo, em condições de campo. O experimento foi conduzido 
em 2008, no Pólo APTA Leste Paulista, em Monte Alegre do Sul-
-SP. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com 18 
tratamentos e quatro repetições. Cada parcela foi constituída por 80 
batatas-semente, dispostas em quatro linhas de 5 m de comprimen-
to, espaçadas de 80 cm, com 25 cm entre tubérculos. Os genótipos 
avaliados foram Agata, Asterix, Caesar, Cupido, Éden, Melody, 
Novella e Vivaldi, de origem estrangeira; e Apuã, Aracy, Catucha, 
IAC Aracy Ruiva, Itararé, Monte Alegre 172, IAC 6090, APTA 16.5, 
APTA 15.20 e APTA 21.54, nacionais. Foram avaliadas as caracterís-
ticas de produtividade total e comercial de tubérculos, massa média 
total e comercial de tubérculos, teor de matéria seca e severidade da 
pinta-preta (Alternaria solani). Os clones APTA 16.5, APTA 21.54 
e IAC 6090, e as cultivares Cupido, Apuã, Itararé e Monte Alegre 
172 foram os mais produtivos. ‘APTA 21.54’ superou os demais em 
relação a produtividade comercial (18,07 t ha-1), sendo que ‘APTA 
16.5’, ‘Cupido’, ‘IAC 6090’ e ‘Itararé’ formaram o segundo grupo. 
As maiores massas médias de tubérculos foram apresentadas pelas 
cultivares Itararé e Cupido. O clone IAC 6090 e as cultivares Aracy 
e Aracy Ruiva foram as que apresentaram maiores teores de matéria 
seca, com valor médio de 22,91%. ‘APTA 16.5’, ‘Apuã’, ‘Aracy’, 
‘Aracy Ruiva’, ‘Éden’, ‘Ibituaçú’ e ‘Monte Alegre 172’ apresentaram 
alto nível de resistência à pinta-preta. As cultivares Itararé, Apuã e 
Cupido são adaptadas ao cultivo orgânico, e os clones avançados 
APTA 16.5, APTA 21.54 e IAC 6090 apresentam potencial de cultivo 
no sistema orgânico.

Palavras-chave: Solanum tuberosum, Alternaria solani, agroecolo-
gia, olericultura orgânica, sistema de manejo sustentável.

ABSTRACT
Potato cultivars for organic production systems

Information regarding cultivars adapted to the organic system 
of production is scarce. The aim of this study was to evaluate in an 
organic production system, Brazilian and foreign potato genotypes 
adapted for conventional systems, in terms of quality and yield 
potential. The experiment was carried out in 2008, at the Agro-
ecological Experimental Station of the Polo APTA Leste Paulista, 
in Monte Alegre do Sul, São Paulo State, Brazil. A randomized 
block experimental design was adopted with 18 treatments and four 
replications. Each plot consisted of 80 seeds, arranged in four rows of 
5 m spaced 0.80 m and with 0.25 m between tubers. The treatments 
consisted of the cultivars Agata, Apuã, Aracy, Asterix, Caesar, 
Catucha, Cupido, Éden, IAC Aracy Ruiva, Itararé, Melody, Monte 
Alegre 172, Novella, and Vivaldi, in addition to the advanced clones 
IAC 6090, APTA 16.5, APTA 15.20 and APTA 21.54. The following 
parameters were evaluated: yield, marketable yield, average total and 
marketable tuber mass, dry matter content and severity of potato early 
blight. The advanced clones APTA 16.5, APTA 21.54, IAC 6090, and 
the cultivars Cupido, Apuã, Itararé and Monte Alegre 172 showed the 
highest yield values. ‘APTA 21.54’ presente the highest marketable 
yield (18.07 t ha-1), whereas ‘APTA 16.5’, ‘Cupido’, ‘IAC 6090’ and 
‘Itararé’ formed the subsequent group. The highest tuber mass values 
were presented by the cultivars Itararé and Cupido. The clone IAC 
6090 and the cultivars Aracy and Aracy Ruiva showed the highest 
dry matter content, with an average of 22.91%. ‘APTA 16.5’, ‘Apuã’, 
‘Aracy’, ‘Aracy Ruiva’, ‘Éden’, ‘Ibituaçú’ and ‘Monte Alegre 172’ 
exhibited high level of field tolerance to early blight. Potato genotypes 
Itararé, Apuã and Cupido are, thus, adapted to organic farming, and 
the advanced clones APTA 16.5, APTA 21.54 and IAC 6090 have 
potential for cultivation in the organic system.

Keywords: Solanum tuberosum, Alternaria solani, agroecology, 
organic olericulture, sustainable crop systems.
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tivares adaptadas ao sistema de cultivo 
orgânico, bem como às técnicas de ma-
nejo cultural e de controle fitossanitário.

Pesquisas relacionadas ao manejo 
nutricional orgânico da batateira vêm 
sendo publicadas com certa frequência: 
Van Delden (2001) estudou o forneci-
mento de nitrogênio no crescimento e 
na produtividade da batateira em sis-
tema orgânico, em vista da dificuldade 
de sincronizar a sua disponibilidade 
com a demanda durante o crescimento. 
Silva et al. (2007) obtiveram maiores 
produtividades de tubérculos quando 
combinaram a incorporação de crota-
lária-júncea com a de esterco antes do 
plantio da batata. Nelson et al. (2009), 
estudaram o sistema de rotação batata/
grãos/forrageira e verificaram que as 
propriedades biológicas do solo (massa 
microbiana e quociente microbiano), 
foram influenciadas negativamente 
pela cultura da batata. Mas, a rotação 
com grãos e forrageira, possibilitou o 
aumento do teor de matéria orgânica, 
recuperando os atributos biológicos do 
solo. A rotação de culturas com adubos 
verdes pode ser utilizada como uma 
parte do programa manejo de solos com 
a intenção de reverter a degradação do 
solo (Grandy et al., 2002).

No entanto, além do manejo nutri-
cional, o cultivo orgânico da batata de-
pende da sanidade da cultura em relação 
às pragas e doenças para obtenção de 
melhores produtividades (Darolt et al., 
2008). Para tanto, há duas alternativas 
básicas: o controle com produtos al-
ternativos ou a utilização de cultivares 
resistentes. Algumas pesquisas apontam 
resultados satisfatórios no controle de 
pragas e doenças com produtos alter-
nativos: Rauber et al. (2007) avaliaram 
a incidência de doenças Phythphora 
infestans (requeima) e Alternaria 
solani (pinta-preta), e insetos Diabrotica 
speciosa, Epitrix sp. com aplicação de 
preparados homeopáticos. Medeiros 
et al. (2008), pesquisaram o controle 
alternativa da requeima (Phytophthora 
infestans) em batata cultivada em siste-
ma de base agroecológica e verificaram 
que a calda bordalesa 1% e o extrato 
de própolis 0,3% foram eficientes no 
controle da doença. Gomes et al. (2009), 
verificaram que a aplicação de silício 
contribuiu para a redução de injúrias 

de dois importantes desfolhadores, 
D iabrotica speciosa e Liriomyza spp., 
sem influenciar a produtividade da ba-
tateira em sistema orgânico.

Em relação a cultivares adaptadas 
ao sistema de cultivo orgânico, os pro-
dutores rurais dispõem de poucas infor-
mações a esse respeito. Desse modo, o 
objetivo neste trabalho foi avaliar, sob 
sistema de cultivo orgânico e em con-
dições de campo, o potencial produtivo 
e a qualidade de genótipos nacionais e 
estrangeiros de batata, desenvolvidos 
para o cultivo convencional.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em 
área agroecológica no Pólo Regional 
de Desenvolvimento Tecnológico dos 
Agronegócios do Leste Paulista, da 
Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (APTA), da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do es-
tado de São Paulo, com sede em Monte 
Alegre do Sul-SP (22o 41’S, 46o 43’W 
e 777 m de altitude).

O delineamento experimental uti-
lizado foi em blocos ao acaso, com 18 
tratamentos e quatro repetições. Cada 
parcela foi constituída por quatro linhas 
de 5 m de comprimento espaçadas de 80 
cm, com 25 cm entre batatas-semente, 
ou seja, cada parcela foi composta por 
80 batatas-semente. Os tratamentos 
constaram dos seguintes genótipos: 
Agata, Asterix, Caesar, Cupido, Éden, 
Melody, Novella e Vivaldi, de origem 
estrangeira; e Apuã (IAC-5977), Aracy 
(IAC-2), Catucha (Epagri-361), IAC 
Aracy Ruiva, Itararé (IAC-5986), Monte 
Alegre 172, IAC 6090 (Ibituaçú), APTA 
16.5, APTA 15.20 e APTA 21.54, todos 
nacionais.

Na caracterização química do solo 
da área foram observados os seguintes 
resultados: MO= 20 g dm-3; pH (CaCl2)= 
5,1; P= 1 mg dm-3; K= 1,5 mmolc dm-3; 
Ca= 21 mmolc dm-3; Mg= 11 mmolc dm-3;  
H + Al= 31 mmolc dm-3; CTC= 64,5 
mmolc dm-3; V= 52%; S= 8 mg dm-3; B= 
0,21 mg dm-3; Cu= 1,6 mg dm-3; Fe= 42 
mg dm-3; Mn= 15,0 mg dm-3; Zn= 3,0 mg 
dm-3. A área foi cultivada inicialmente 
com adubação verde, semeada em 27 
de dezembro de 2007. Foi utilizada a 
mistura de Sorgo forrageiro cultivar 

Santa Elisa (20 sementes por metro li-
near) e Crotalaria juncea (25 sementes 
por metro linear), na proporção de 2:1 
e espaçamento de 50 cm entre linhas. O 
adubo verde foi triturada em 16 de abril 
de 2008, incorporando-se ao solo 20 t 
ha-1 de massa seca vegetal da mistura, 
que apresentou os seguintes teores de 
macronutrientes: N= 10,3 g kg-1, P= 1,2 
g kg-1, K= 16,7 g kg-1, Ca= 3,6 g kg-1, 
Mg= 4,4 g kg-1). A fosfatagem e aduba-
ção foram efetuadas no sulco de plantio 
e por metro linear constou de 60 gramas 
de termofosfato, que adicionou ao solo 
120 kg ha-1 P2O5; 135 kg ha-1 Ca; 52,50 
kg ha-1 Mg; 0,75 kg ha-1 B; 0,38 kg ha-1 
Cu; 1,13 kg ha-1 Mn; 75 kg ha-1 Si; 4,13 
kg ha-1 Zn e 2 kg de composto orgânico, 
com teores de: 50 g kg-1 MO; 1,5 g kg-1; 
N; 0,80 g kg-1 P2O5 (ácido cítrico); 1,2 g 
kg-1 K2O; 3,1 g kg-1 Ca; 0,6 g kg-1 Mg; 
0,6 g kg-1 S.

As batatas-semente classe III, ou 
seja, com 30 a 40 mm de diâmetro 
(Brasil, 1987), foram semeadas em 17 de 
junho de 2008. Durante o cultivo foram 
feitos a amontoa e irrigações por asper-
são como preconizado para a cultura. 
Não foi efetuada adubação de cobertura.

Em relação ao ataque de inseto-
-praga, foi detectada durante o monitora-
mento a presença de Epicauta atomaria, 
mas o número de indivíduos era muito 
baixo, o que não justificou o seu con-
trole. Não foram adotadas medidas para 
manejo fitossanitário visando o controle 
de doenças fúngicas foliares, sendo 
que as plantas apresentaram sintomas 
de pinta-preta (Alternaria solani). Na 
leitura de infecção pelo fungo, reali-
zada aos 70 dias após a emergência da 
batata, utilizou-se método desenvolvi-
do por Reifschneider et al. (1983), no 
qual atribui-se notas de acordo com a 
porcentagem de área foliar infectada da 
parcela, adaptando-se as classes para: 
1<2,5%, 2= 2,5 a 25%, 3= 26 a 50%, 
4= 51 a 75% e 5= >76%.

A colheita foi iniciada em 30 de ou-
tubro e finalizada em sete de novembro 
de 2008, respeitando-se o ciclo de cada 
genótipo, sendo todas as parcelas do 
mesmo genótipo colhidas no mesmo 
dia, ou seja, 10 dias após a seca da rama. 
Foram avaliados a produtividade total 
(PT); produtividade comercial (PC); 
número de tubérculos total (NTT); 
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número de tubérculos comercializáveis 
(NTC) ou seja, aqueles que apresen-
taram diâmetro transversal superior a 
40 mm; massa média dos tubérculos 
da produtividade total (MTT) e massa 
média dos tubérculos comercializáveis 
(MTC); e teor de matéria seca (MS) nos 
tubérculos. A matéria seca foi obtida em 
seis tubérculos da classe >60 mm de 
diâmetro transversal, por parcela, por 
meio da secagem dos tubérculos em 
estufa com circulação forçada de ar, a 
65oC, até a obtenção de massa constante, 
sendo o teor, em porcentagem, calculado 
pela fórmula: (massa seca/massa fresca) 
x 100.

Para atendimento das pressuposi-
ções da análise de variância, os dados de 
produtividade total foram transformados 
em log (X). A escala logarítmica foi a 
que melhor adequou os dados para que 
os mesmos apresentassem normalidade. 
As médias foram agrupadas pelo teste 
de Scott-Knott em nível de 5% de pro-
babilidade (Scott & Knott, 1974). Para 
análise da severidade da pinta-preta foi 
utilizado o teste não paramétrico de 
Friedman em nível de 5 % de proba-
bilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os 18 genótipos formaram quatro 
grupos distintos para a produtividade 
total (PT), comercial (PC), massa média 
dos tubérculos da produtividade total 
(MTT) e massa média dos tubérculos da 
produtividade comercial (MTC) (Tabela 
1). Quanto ao PT os quatro grupos foram 
constituídos de 7, 6, 3 e 2 genótipos, res-
pectivamente, mostrando que 50% dos 
genótipos apresentaram produtividade 
acima de 14 t ha-1. As maiores PT foram 
apresentadas pelos genótipos APTA 
16.5, APTA 21.54, IAC 6090 (Ibituaçú), 
Cupido, Apuã, Itararé e Monte Alegre 
172. As menores PT foram apresentadas 
pelas cultivares Vivaldi e Éden.

O clone APTA 21.54, representando 
o primeiro grupo, com PC de 18,07 t ha-1, 
superou os demais grupos formados por 
4, 5 e 8 genótipos. Os genótipos APTA 
16.5, Cupido, IAC 6090 (Ibituaçú) e 
Itararé, formaram o segundo grupo em 
relação a PC. Souza et al. (2007) ava-
liaram o rendimento de três cultivares 
de batata (Itararé, Monte Bonito e Ma-

tilda) em condições climáticas que não 
permitiram a ocorrência de requeima 
durante todo o ciclo, apresentando a 
cultivar Itararé a maior produtividade 
comercial, com 17,53 t ha-1. Este resulta-
do e o do presente estudo comprovam o 
potencial da cultivar Itararé em sistemas 
orgânicos.

Ramos (2008) relatou que em Ita-
raré-SP, no Pólo APTA do Sudoeste 
Paulista, na safra das secas de 1999, 
em sistema convencional, os genótipos 
Ibituaçú, Itararé, Cupido, Aracy e Aracy 
Ruiva apresentaram produtividade 
de 38,3; 31,6; 26,6, 25,0 e 24,6 t ha-1, 
respectivamente. Feltran (2005) obteve 
33,20 t ha-1 com a cultivar Agata em 
sistema convencional, enquanto Melo 
et al. (2003) relatam produtividade 
comercial de 60 t ha-1 para ‘Agata’ no 
estado de São Paulo. Desse modo, as 
produtividades da batata em sistemas 

convencionais têm sido superiores à dos 
sistemas orgânicos, devido, ao que tudo 
indica, ao maior “input” de insumos, 
principalmente fertilizantes, inseticidas 
e fungicidas empregados nos sistemas 
de cultivo convencionais. Maggio et al. 
(2008) reportaram a redução de 25% da 
produtividade do sistema orgânico de 
produção em relação ao convencional.

Darolt et al. (2008) relataram que 
para se obter altas produtividades na cul-
tura da batata em sistema convencional o 
custo total de insumos foi 81% superior 
em relação ao sistema orgânico. Ao ana-
lisarem comparativamente os sistemas 
orgânico e convencional de produção 
de batata, verificaram que os preços 
pagos ao produtor orgânico foram, em 
média, 90% superiores aos pagos pelos 
tubérculos produzidos convencional-
mente. Portanto, os custos de produção 
mais baixos, aliados aos preços mais 

Tabela 1. Produtividade total de tubérculos (PT), produtividade comercial de tubérculos (PC), 
massa média dos tubérculos da produtividade total (MTT) e massa média dos tubérculos 
comercializáveis (MTC) e porcentagem da matéria seca dos tubérculos (MS) dos 18 genótipos 
de batata avaliados em sistema orgânico de produção (total tuber yield (PT), marketable 
tuber yield (PC), average mass of tubers (MTT) and average mass of marketable tubers 
(MTC) and percentage of dry matter of tubers (MS) in potato genotypes). Monte Alegre do 
Sul, APTA, 2008.

Genótipo
PT PC MTT MTC MS 

(%)(t ha-1) (g/tubérculo)
APTA 16.5 24,25 a 15,59 b 33,68 c 63,02 c 22,86
APTA 21.54 23,21 a 18,07 a 38,61 b 67,17 b 23,11
IAC 6090 (Ibituaçú) 20,19 a 13,69 b 32,80 d 62,10 c 28,26
Cupido 18,03 a 14,52 b 50,17 a 75,21 a 21,85
Apuã 17,08 a 7,86 c 26,39 d 50,80 d 22,19
Itararé 16,66 a 13,52 b 49,65 a 78,08 a 23,60
Monte Alegre 172 16,18 a 8,15 c 26,32 d 52,65 d 23,61
Caesar 15,31 b 10,24 c 32,95 c 66,35 b 20,50
Aracy Ruiva 14,64 b 9,22 c 33,98 c 61,46 c 26,25
Melody 13,48 b 5,17 d 23,97 d 53,57 d 21,05
Asterix 12,28 b 9,02 c 38,25 b 64,17 c 22,13
APTA 15.20 12,11 b 5,64 d 21,81 c 54,76 d 24,73
Aracy 11,31 b 6,38 d 27,39 d 57,85 d 26,40
Catucha 9,68 c 6,20 d 33,52 c 62,51 c 24,90
Novella 8,66 c 5,44 d 23,95 c 57,83 d 20,33
Agata 8,37 c 4,55 d 24,94 d 57,03 d 19,16
Vivaldi 6,27 d 3,40 d 26,73 d 60,13 c 19,12
Éden 6,14 d 3,78 d 28,55 d 60,71 c 22,29
CV (%) 2,77 23,11 12,14 7,57

Médias seguidas de mesma letra na coluna pertencem ao mesmo agrupamento pelo Teste 
de Scott-Knott, p>0,05 (means followed by the same letter in column are not different, 
Scott-Knott test, p>0,05).
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elevados na hora da comercialização, 
podem compensar a menor produção 
obtida pelo sistema orgânico.

Em relação à massa média dos tu-
bérculos da produtividade total (MTT) 
os grupos foram constituídos de 2, 2, 6 
e 8 genótipos. As maiores MTT foram 
apresentadas pelas cultivares Itararé e 
Cupido, sendo o segundo grupo formado 
por ‘APTA 21.54’ e ‘Asterix’. Os grupos 
diferenciados pelo teste de Scott-Knott 
para MTC foram constituídos de 2, 2, 
7 e 7 genótipos, sendo que ‘Cupido’ 
e ‘Itararé’ formam o primeiro grupo, 
com maiores MTC, e ‘APTA 21.54’ 
e ‘Caesar’ formam o segundo grupo. 
Convém destacar que, atualmente, de-
vido à baixa oferta de batata orgânica, 
praticamente toda produção tem sido 
comercializada, independente do tama-
nho do tubérculo.

Pelo presente estudo, as cultivares 
holandesas Asterix, Caesar, Melody, 
Novella e Vivaldi, e a cultivar francesa 

Éden, não são recomendadas para o 
cultivo em sistema orgânico.

Os teores de matéria seca variaram 
de 19,12% (‘Vivaldi’) a 28,26% (‘Ibi-
tuaçú’), com valor médio de 22,91%. 
Cacace et al. (1994), classificam o teor 
de matéria seca em três categorias: alto 
(>20,0%), intermediário (entre 18,0 
e 19,9%) e baixo (<18 %). Portanto, 
de acordo com essa classificação, as 
cultivares Agata (19,16%) e Vivaldi 
(19,12%) são classificadas como de 
teores intermediários de matéria seca e 
as demais como cultivares de alto teor 
de matéria seca (Tabela 1). Love (2000) 
preconiza que cultivares de batata para 
processamento devem apresentar 20-
24% de matéria seca. Ressalta-se que 
tubérculos com teor de matéria seca 
superior a 24% produzem fatias que-
bradiças e causam desgaste excessivo 
dos fatiadores (Melo & Yorinori, 2000). 
Feltran et al. (2004), avaliaram a quali-
dade tecnológica de genótipos de batatas 

produzidos em sistema convencional 
no município de São Manuel, na safra 
das águas do ano 2000, e obtiveram os 
seguintes teores em relação à matéria 
seca: Agata (16,4%), Apuã (18,4%), 
Asterix (19,1%), Aracy (20,3%), Itararé 
(20,5%), IAC Aracy Ruiva (20,6%) e 
Ibituaçú (22,4%). Os teores de matéria 
seca encontrados no presente estudo 
são mais elevados do que os reportados 
por Feltran (2004). É possível que esse 
fato esteja relacionado à interação entre 
genótipo e ambiente, uma vez que são 
comuns tais variações quando uma 
determinada cultivar é submetida a di-
ferentes sistemas e ambientes de cultivo 
(Cacace et al., 1994; Melo, 1999).

Em relação à severidade da pinta-
-preta, as cultivares Apuã, Aracy, Aracy 
Ruiva, Éden, Monte Alegre 172 e os clo-
nes Ibituaçú e APTA 16.5 apresentaram 
poucos ou ausência de sintomas (Tabela 
2). A cultivar Asterix foi severamente 
infectada pela pinta-preta. As demais 
cultivares apresentaram resistência 
intermediária, variando de 26 a 50 a por-
centagem de área foliar infectada para 
as cultivares Catucha, Cupido, Itararé, 
Agata, Novella e clone APTA 21.54. Já 
as cultivares Melody, Vivaldi, Caesar e 
o clone APTA 15.20 apresentaram de 51 
a 75% da área foliar afetada pela doença 
(Tabela 2). A pinta-preta pode tornar-se 
muito destrutiva quando encontra con-
dições de alta temperatura (25 a 30oC) 
e umidade relativa do ar próxima a 90% 
(Maffia et al., 1980). Sabe-se que, em 
geral, as cultivares de maturidade preco-
ce mostram-se mais suscetíveis à doença 
que as tardias (Brune et al., 1994), o que 
pode ser observado nas cultivares holan-
desas: Asterix, Vivaldi, Melody, Caesar, 
Novella, Agata e Cupido (Tabela 2).

As cultivares Itararé, Apuã e Cupido 
têm potencial para serem recomendadas 
para sistemas de cultivo orgânico. Os 
clones avançados, APTA 16.5, APTA 
21.54 e IAC 60-90 (Ibituaçú), obtidos 
pelo setor público, reúnem caracterís-
ticas vantajosas para o segmento da 
bataticultura orgânica.
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Tabela 2. Severidade da pinta-preta (Alternaria solani) aos 60 dias após a emergência (DAE) 
em 18 genótipos de batata avaliados em sistema orgânico de produção (severity of potato 
early blight (Alternaria solani) at 60 days after emergency (DAE) in 18 potato genotypes 
under organic cultivation). Monte Alegre do Sul, APTA, 2008.

Genótipo
Mediana Valor 

mínimo
Valor 

máximoEscala de notas: 1 a 5*

APTA 16.5 1,0 b 1 1
Apuã 1,0 b 1 5
Aracy 1,0 b 1 1
Aracy Ruiva 1,0 b 1 1
Éden 1,0 b 1 1
IAC 6090 (Ibituaçú) 1,0 b 1 1
Monte Alegre 172 1,0 b 1 1
APTA 21.54 3,0 ab 3 3
Catucha 3,0 ab 3 3
Cupido 3,0 ab 3 5
Itararé 3,0 ab 3 4
Agata 3,5 ab 3 4
Novella 3,5 ab 3 4
APTA 15.20 4,0 ab 3 5
Caesar 4,0 ab 4 4
Melody 4,0 ab 3 5
Vivaldi 4,0 ab 3 4
Asterix 5,0 a 3 5

Medianas seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Friedman, p>0,05 
(medians followed by the same letter are not different, Friedman test, p>0,05); *Escala de 
notas: 1 <2,5%, 2= 2,5 a 25%, 3= 26 a 50%, 4= 51 a 75% e 5 ≥76% (scale of grades: 1 <2,5%, 
2= 2,5 a 25%, 3= 26 a 50%, 4= 51 a 75% e 5 ≥76%).
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Tomatoes are susceptible to many 
diseases and this is one of the 

crop’s principal limiting factors (Vale 
et al, 2007). Excessive application 
of agricultural chemicals to control 
diseases and pests is a common practice 
and results in problems related to 
environmental contamination, the 
applicators, consumers and the producers 
themselves (Barreto & Scaloppi, 2000; 
Nakano, 1999).

In Minas Gerais, the main leaf 
diseases in tomatoes are late blight 
(Phytophthora infestans) and early 
blight (Alternaria solani) and 18 to 20 
applications normally are performed 
during the crop cycle to control these 
diseases (Salustiano et al., 2006). 
In the tomato crop, in 2008 around 

4% of the production costs were 
spent on fungicides and represented 
approximately 69% of expenses with 
agricultural chemicals (Agrianual, 
2009).

Late blight is the most destructive 
disease in the tomato crop. It is 
disseminated by wind and rain carried 
spores and needs free water to germinate 
(Lopes & Ávila, 2005; Vale et al., 
2007). According to these authors the 
first symptoms appear on the upper half 
of the plants, but the oomycete occur 
throughout the canopy, causing tissue 
death and leaf loss. A tomato variety 
has not yet been developed with durable 
resistance to this pathogen, so this 
disease is almost exclusively controlled 
with fungicide application (Mizubuti, 

2001).
The fungus that causes early blight 

is disseminated by the wind and also by 
the seeds (Lopes & Ávila, 2005). The 
fungus occurs mainly on the older leaves 
and causes circular dark brown spots 
with concentric rings due to the irregular 
growth of the fungus on the plant tissues 
and in severe attacks the older leaves dry 
out (Lopes & Ávila, 2005; Vale et al., 
2007). In varieties without resistance to 
this pathogen, it is controlled basically 
by applying chemical products (Vale et 
al., 2000).

Other diseases that  are also 
economically important and contribute 
to reduced tomato yield are septoria leaf 
spot (Septoria lycopersici) and gray leaf 
spot (Stemphylium solani). Septoria leaf 

SILVA LJ; MILAGRES CC; SILVA DJH; NICK C; CASTRO JPA. 2011. Basal defoliation and their influence in agronomic and phytopathological traits in 
tomato plants. Horticultura Brasileira 29: 377-381.

Basal defoliation and their influence in agronomic and phytopathological 
traits in tomato plants
Laércio J da Silva; Carla do C Milagres; Derly José H da Silva; Carlos Nick; João Paulo A de Castro
1UFV, 36570-000 Viçosa-MG; laercio.silva@ufv.br

ABSTRACT
The incidence of leaf diseases is one of the main factors limiting 

the tomato crop production, increasing the production cost due to 
excessive pesticide application. The basal leaf removal could reduce 
inoculum sources, disease severity and contribute to reducing the use 
of pesticide. Aiming to evaluate the efficiency of this practice on the 
reduction of tomato leaf diseases and the effect in the quality and in 
the productivity of the tomato plants for in natura consumption, two 
experiments were carried out to test four levels of basal leaf removal. 
Basal leaves removal, at fruit harvesting, is efficient in reducing 
the infected plant area by disease, what can mean smaller disease 
severity and least inoculum source in the field. Also, the all basal leaf 
removal does not affect yield and quality of the tomato fruits. Other 
studies are necessary to evaluate the effect of adopting this practice 
in different planting dates, spacing, varieties, successive plantings 
and the financial viability of adopting this practice.

Keywords: Lycopersicon esculentum, defoliation, plant disease, 
cultural management.

RESUMO
Desfolha baixeira e sua influência em caracteres fitotécnicos 

e fitopatológicos do tomateiro

A incidência de doenças foliares é um dos principais fatores que 
limitam a produção da cultura do tomate, aumentando o custo de 
produção pela necessária aplicação de defensivos. A retirada de folhas 
baixeiras poderia contribuir para a redução de fontes de inóculo e re-
dução da severidade de doenças, reduzindo dessa forma a necessidade 
de aplicação de agrotóxicos. Com o objetivo de avaliar a eficiência 
dessa prática na redução de doenças foliares do tomateiro e o efeito na 
qualidade e na produtividade total e comercial de cultivares utilizadas 
para consumo in natura, foram instalados dois experimentos, sendo 
testados quatro níveis de retirada de folhas baixeiras. Foi observado 
que a retirada das folhas baixeiras, à medida que é feita a colheita dos 
frutos, é eficiente para reduzir a área foliar lesionada por doenças, o 
que pode significar menor severidade e diminuição de inóculo na área 
de cultivo. A retirada dessas folhas não interfere na produtividade e 
qualidade de frutos de tomateiro. Outros estudos precisam ser feitos 
para avaliar o efeito da adoção dessa prática em diferentes épocas de 
plantio, espaçamentos, variedades, cultivos sucessivos, bem como a 
viabilidade financeira de sua utilização.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, desfolha, doenças de 
plantas, manejo cultural.
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spot can be confused with early blight 
because the symptoms are similar when 
the lesions are not yet fully developed 
(Lopes & Ávila, 2005). The symptoms 
of this disease appear mainly on the 
basal leaves (Vale et al., 2007).

Gray leaf spot occurs mainly on 
younger leaves and causes losses 
because of the reduction in the leaf 
photosynthesis activity. It is of increasing 
importance because of its greater 
occurrence in geminivirus-resistant 
tomato hybrids (Vale et al., 2007).

Crop treatments and the how the 
crop is conducted are very important 
for the management of these diseases 
and to obtain good quality fruit, always 
with the object of decreasing production 
costs, especially with fewer chemical 
applications.

In this context, removing the 
infected leaves together with chemical 
control has been used as a control tactic 
for some tomato diseases but it is not a 
usual practice in Brazil (Blume & Jara, 
2004; Guimarães et al, 2007).

Due to the decrease in the infestation 
and the modification in the microclimate, 
making it less favorable to disease 
proliferation, removing the basal leaves 
of the plant could be used as an auxiliary 
control measure. When these leaves 
are removed, aeration is increased 
and moisture decreases, making the 
environment less propitious to disease 
development.

Usually basal leaves are removed 
when they present nutritional deficiencies 
or when they are senescent, but there is 
no information on the viability of this 
technique in reducing leaf diseases and 
especially its effect on tomato yield and 
fruit quality (Guimarães et al., 2007).

Thus the objectives of the present 
study were to verify the viability and 
efficiency of removing the basal leaves 
in decreasing leaf disease severity and 
its effect on tomato yield and fruit for 
in natura consumption.

MATERIAL AND METHODS

Two experiments were set up in 
different periods. The first was carried 
out from 18/05 to 11/12/2007 and the 
second from 20/08/2008 to 08/01/2009, 

both in the Olericulture Sector of the 
Plant Pathology of the Federal University 
of Viçosa. The ‘Alambra’ cultivar was 
used in the first experiment and the 
‘Alambra’ and ‘Paron’ hyrbids in the 
second experiment. The seedlings were 
produced in a greenhouse on extruded 
polystyrene trays with commercial 
substrate for seedling production. They 

were transplanted 32 days after sowing 
in the first experiment, and 36 days 
after sowing in the second experiment. 
They were fertilized according to soil 
analysis, individually for each sub-area 
in the second experiment, following the 
recommendations of the Minas Gerais 
Soil Fertility Commission (1999) for the 
tomato crop. Diseases were controlled 
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Figure 1. Schematic picture of the basal leaf removal treatments (esquema ilustrativo dos 
tratamentos de retirada de folhas baixeiras). Viçosa, UFV, 2009.
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whenever necessary by applying 
agricultural chemicals. In the first 
experiment there were 12 leaf sprayings 
and in the second 14. The main active 
ingredients used in the applications were 
cymoxanil + mancozeb, chlorotalonyl 
+ copper oxichloride, dimetomorph, 
famoxadone + mancozeb, mancozeb, 
mancozeb + metalaxyl-M, copper 
oxicloride and tebuconazole.

The between-plant spacing used was 
0.6 m and 1m between row spacing, 
and the plants were trained up a stake. 
The plants were conducted until flower 
emission of the 10th inflorescence, after 
which the new inflorescences were 
removed as they appeared. In the second 
experiment, this procedure was adopted 
after the sixth inflorescence due to the 
high disease occurrence that made it 
impossible to cultivate the plants to the 
10th inflorescence.

The treatments  consis ted of 
different leaf removal levels (Figure 
1): T1 without removing the basal leaves 
(control); T2 removing one third of the 
basal leaves; T3 removing two thirds of 
the basal leaves and T4 removing all the 
basal leaves. Leaves were considered 
basal leaves that were located below 
the third inflorescence, counted from 
the bottom to the top.

The leaves were removed gradually 
according to the harvesting of the fruit 
of the three first inflorescences. Thus, 
after the first inflorescence had been 
completely harvested on 80% of the 
plants, the leaves below this inflorescence 
were removed in treatments T2, T3 and 
T4. When the second inflorescence had 
been completely harvested from 80% 
of the plants, the leaves below this 
inflorescence were removed from the 
plant in treatments T3 and T4. When the 
third inflorescence had been completely 
harvested of 80% of the plants, the 
leaves below this inflorescence were 
removed on the T4 plants.

The leaves were always removed 
at the end of the afternoon, following 
recommendations for the bud stripping 
operation (Guimarães et al., 2007). 
The leaves were cut with a pen knife 
that was disinfected with a solution of 
sodium hypochlorite (2%) before use 
on each plant. After all the operations, 
copper fungicide was applied to protect 

the wounds and prevent disease. After 
removal the leaves were taken from the 
experimental area and disposed of in an 
appropriate location.

A randomized block design was 
used in the first experiment with five 
replications. Each plot consisted of five 
plants and the three central plants were 
considered useful. The data obtained 
were submitted to analysis of variance 
and the means compared by the Tukey 
test (p<0.05).

The second experiment was set 
up in four sub-areas, used with a 
minimum distance of 100 m between 
them to isolate possible interference in 
the damaged leaf area of the plant in 
the different treatments. In each sub-
area a removal treatment was applied 
to the basal leaves. The treatments 
were distributed randomly among the 
sub-areas. The plot consisted of five 
plants and the three central plants 
were considered useful of one of the 
hybrids, ‘Alambra’ or ‘Paron’, that were 
distributed in randomized blocks within 
each sub-area with five replications. 
The obtained data were submitted to 
individual analysis of variance for 
the sub-areas. After verifying that the 
quotient between the minimum squares 
of the residues of the individual analyses 
were less than seven (Gomes & Garcia, 
2002), joint analyses were made of the 
sub-areas and the means compared by 
the Tukey test (p<0.05).

The disease severi ty  on the 
plant was assessed weekly and the 
assessments began in the first week 
after transplanting and finished in the 
week of the last harvest. The percentage 
of damaged leaf area and the diseases 
present were assessed and the assessors 
had been trained previously to use the 
Severity PRO program (Nutter, 1997), 
to standardize the visual estimates of 
percentage of damaged leaf area.

Each block had a single assessor 
and each one gave a score for each 
leaf of each plant assessed. All the 
leaves of the plant were assessed in the 
assessments and the scores consisted of 
the percentage of damaged leaf area. The 
means were obtained from the data of 
damaged leaf area per plant for each plot 
and for each day of assessment. In order 
to verify the effect of the treatments 

on the leaf area damaged by the plant 
diseases, the treatments were compared 
at the last assessment.

The fruits were harvested weekly 
and separated by inflorescence when 
they were at the red ripe stage (Brasil, 
1995). After harvesting, the fruits were 
classified, weighed and taken to the 
laboratory for later analysis of quality-
related characteristics. The analyses 
consisted of determining the pH, 
titratable acidity, soluble solid content, 
fruit diameter, mesocarp thickness and 
firmness.

The data were analyzed using the 
Statistical Analysis System SAS (SAS, 
1989).

RESULTS AND DISCUSSION

The greatest disease incidence in 
the tomato plants of the first experiment 
was early blight, with less occurrence of 
septoria leaf spot and gray leaf spot. Late 
blight occurred with greater intensity in 
the second experiment and was one of 
the main reasons the plants could not 
be conducted to the 10th inflorescence, 
as mentioned previously. Early blight 
was also observed and gray leaf spot 
in smaller proportions. In the second 
experiment, even though the total period 
when the plant remained in the field 
was shorter, there was a higher number 
of fungicide leaf applications because 
of the greater disease incidence (Table 
1). During the execution of the second 
experiment, there was a total rainfall 
index of 1095 mm that was very high 
compared to the total of 185 mm in the 
first experiment. The temperature values 
were similar in both experiments. Thus 
high moisture was the main cause of the 
greater disease incidence in the plants in 
the second experiment.

In the first experiment, the basal 
leaves were removed below the first, 
second and third inflorescences at 
109, 110 and 120 days after transplant, 
respectively, corresponding to the 
harvest of 80% of the fruits on the 
respective inflorescences. In the second 
experiment, leaves were removed, from 
the two cultivars, below the first, second 
and third inflorescences at 119, 127 and 
130 days after transplant, respectively.

Basal defoliation and their influence in agronomic and phytopathological traits in tomato plants
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The data of the last assessment of 
damaged leaf area (%) by diseases on 
the plants of the two experiments, both 
of the whole plant and also the damaged 
leaf area of the plants considered, only 
the leaves above the third inflorescence 
are shown in Table 1. The data suggested 
that, regardless of the experiment, 
removing all the basal leaves was 
efficient in reducing the damaged 
leaf area. Although this result cannot 
be generalized for all diseases, as for 
example late blight, whose symptoms 
occur initially on the upper half of the 
plant (Lopes & Ávila, 2005), it indicated 
that this practice has potential for routine 
use to reduce leaf diseases of plants in 
the field.

The damaged leaf area of the plants 
above the third inflorescence was 
measured in order to show the fall in 
the quantity of inoculum that would 

be coming from the basal leaves in the 
treatments where they were removed but 
no reduction was observed in either of 
the experiments, as would be expected.

In experiment 1, the damaged 
leaf area of the plant above the third 
inflorescence did not differ among the 
treatments, but the plants of the different 
treatments were close physically. That 
may have contributed to this difference 
not being observed, bearing in mind that 
the plants that did not have the leaves 
removed would serve as inoculum 
source.

Thus it was expected that, with the 
isolation of the treatments in experiment 
2, a decrease would be observed in the 
percentage of damaged leaf area above 
the third inflorescence of the plants, but 
according to the data shown in Table 
1, this fact did not occur. The plants 
in this experiment were more attacked 

by diseases because of the greater 
moisture from excessive rainfall that 
contributed to the increase in damaged 
leaf area above the third inflorescence 
of the plant.

The mean total production and 
commercial data for the plants are 
shown in Table 2. According to these 
data, removing the basal leaves did not 
interfere in the tomato yield. Removal 
of one or two leaves per sympodium 
hardly affected the division of dry 
matter among the vegetative organs 
and tomato fruit (Andriolo & Falcão, 
2000). According to these authors, the 
extra quantity of dry matter accumulated 
in the non-defoliated plants was not 
allocated to the fruit, but remained in 
the leaves. Furthermore, the remaining 
leaves on the plant came to have a 
greater photosynthesis rate (Wolk et al., 
1983). According to Acock (1978), the 
upper third of tomato plants, although 
they have only 23% of the total leaf 
area of the plant, accounts for the 
interception of 73% of the total solar 
radiation and is responsible for 66% of 
the net photoassimilate production. Thus 
the basal leaves are not very important 
for the net photosynthesis of the plants 
and their contribution to photosynthesis 
decreased gradually as the tomato leaf 
age increased (Shishido et al., 1990).

In experiment 2, the treatment 
removing one third of the basal leaves 
presented lower yield that was not 
due to leaf removal, because the 
treatments with higher leaf removal 
levels did not differ from the control. 
In this experiment, the treatments were 
distributed in sub-areas and in spite of 
the soil fertility correction by fertilizing, 
identical application of crop treatments 
and irrigation in the different sub-
areas, other factors such as luminosity, 
wind, soil physical characteristics, 
temperature and moisture may have 
contributed to reducing the yield of the 
plants in this treatment.

No significant difference was 
observed in the analysis of variance for 
the fruit quality data in either experiment 
when the inflorescences of the plants 
were compared of the plants among 
the treatments. Thus basal leaf removal 
did not interfere in the fruit quality of 
any plants.

Table 1. Means of the leaf area lesioned by diseases (%) of tomato plants submitted to different 
levels of retreat of lower leaves (média de área foliar lesionada por doenças (%) de plantas de 
tomateiro submetidas a diferentes níveis de retirada de folhas baixeiras). Viçosa, UFV, 2009.

Treatment
First experiment Second experiment

Whole 
plant

Above 3rd 
inflorescence

Whole 
plant

Above 3rd 
inflorescence

Control 18.07 a 4.48 a 61.54 a 53.92 a
Removing 1/3 14.51 ab 4.91 a 63.21 a 56.69 a
Removing 2/3 10.53 b 6.49 a 56.22 ab 51.76 a
Removing all leaves 5.92 c 5.92 a 47.88 b 47.88 a
CV(%) 19.05 28.05 12.43 15.74

Means followed by the same letter in the column do not differ by the Tukey test at 5% (mé-
dias seguidas por pelo menos uma mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade).

Table 2. Means of total and commercial production of tomato plants submitted to different 
levels of retreat of lower leaves (médias de produção total e comercial de tomateiro submetido 
a diferentes níveis de retirada de folhas baixeiras). Viçosa, UFV, 2009.

Treatment

First experiment Second experiment
Total 
yield

Marketable 
yield

Total 
yield

Marketable 
yield

(g/plant)
Control 6131.43 a 3441.68 a 3990.21 a 3691.20 a
Removing 1/3 7031.87 a 3929.73 a 2964.02 b 2607.19 b
Removing 2/3 6867.68 a 4018.37 a 4221.46 a 3840.32 a
Removing all leaves 6431.09 a 4053.62 a 4105.58 a 3693.90 a
CV(%) 16.42 24.51 19.11 19.94
Means followed by the same letter in the column do not differ by the Tukey test at 5% (mé-
dias seguidas por pelo menos uma mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade).

LJ Silva et al.
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Therefore removing all the basal 
leaves as the fruits were harvested 
was efficient in reducing the leaf area 
damaged by plant diseases, that might 
mean less severity and decreased 
inoculum in the cropping area. Thus 
this procedure has potential for being 
included as a routine practice during 
the management of this crop, to reduce 
disease severity and incidence.

It is emphasized that removing 
the basal leaves did not interfere in 
productivity and tomato fruit quality but 
studies on the adoption and efficiency 
of this practice in different planting 
periods, spacing, variety, successive 
crops and the efficiency in the control 
of specific diseases should be carried 
out. Furthermore, the financial viability 
of adopting this practice should be 
considered.
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The melon (Cucumis melo  L.) 
is the most important crop for 

agribusiness in Rio Grande do Norte 
State. The area cultivated with this 
vegetable expands every year because 
of the high prices for the product on the 
external market. The climatic conditions 
of high temperatures, high insolation 
levels, little rainfall for most of the 
year and the highly technological melon 
cropping are the main reasons for the 
national importance of Rio do Norte 
State (Nunes et al., 2005).

Increased cropping area and 
intensive continuous cultivation have 
contributed to increasing plant health 
problems in the melon in the Brazilian 
Northeast. Powdery mildew, a disease 
caused by Podosphaera (Sphaerotheca) 
xanthii (Castag.) U. Braun & Shish, is 
the main fungus problem that affects 
the melon canopy. This disease occurs 
mainly in periods of low relative air 
humidity and high temperatures (Fazza, 
2006).

Under ideal development conditions 
for the fungus, the severely attacked 

plants lose vigor and there is premature 
leaf fall and consequently reduced yield. 
This reduction is due to decrease in the 
leaf area for photosynthesis (Stadnik et 
al., 2001), that damages the crop yield 
because of the decrease in size, number 
and quality of the fruits produced (Viana 
et al., 2001).

Melon powdery mildew has been 
controlled by applying sulfur-based 
fungicides. In Brazil, the fungicides used 
to control powdery mildew represent a 
considerable part of the market and 
increase the production cost of the 
crop. On the other hand, the importance 
of alternative control methods has 
increased significantly due to pressure 
from consumers for products with low 
quantities of agricultural chemical 
residues and reduced environmental 
contamination.

One of the alternatives to control 
powdery mildew is using cultivars 
with genetic resistance that have the 
main advantages of easy adoption 
by the producer, use in integrated 
disease management programs and 

environmental conservation. In the case 
of powdery mildew, control by genetic 
resistance is complicated because there 
are races in the pathogen population. 
Many cultivars have been released by the 
genetic breeding programs developed in 
some countries of the world. However, 
because of the variability present in the 
P. xanthii species the resistance of the 
cultivar is quickly broken and hinders 
research (Fukino et al., 2004). The P. 
xanthii population usually consists of 
a mix of races (Hosoya et al., 1999; 
Hosoya et al., 2000; Kuzuya et al., 2003; 
McGreight, 2006) that alters in function 
of the cultivar planted and the cropping 
season (Fukino et al., 2004) requiring 
continuous monitoring of the variability 
of the referred pathogen. In Brazil, 
race 1 has been identified by several 
authors (Reifschneider et al., 1985; 
Reis et al., 2002; Reis et al., 2005). 
Race 2 was first observed in São Paulo 
in 2000 (Kobori et al., 2004) and then 
in the Federal District (Reis & Buso, 
2004), Petrolina (Kobori et al., 2005) 
and in the Mossoró-Assu Agricultural 
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ABSTRACT
Powdery mildew, caused by Podosphaera xanthii, is an important 

disease of melon in the Brazilian Northeast. The objective of this 
work was to evaluate the reaction of families, lines and cultivars of 
melon to P. xanthii. Two experiments in simple lattice were carried 
out under field conditions in the municipalities of Mossoró and 
Baraúna to evaluate 144 families. In a greenhouse, an experiment 
was carried out in a completely randomized design to evaluate 19 
lines and the cultivars Yellow Queen, Chilton and Hy Mark. Disease 
was assessed by a severity scale. There was genetic variability among 
families. The families 4, 5, 11, 14, 18, 23, 33, 42, 101, 112 and 140 
were identified in both sites as resistant. The lines LOF-027, LOF-
105, LPS-124, MEL-008 and cultivar Chilton showed resistance to 
race 1 of the fungus.

Keywords: Cucumis melo, Podosphaera xanthii, powdery mildew, 
resistance, selection.

RESUMO
Reação de famílias e linhagens de melão ao oídio 

O oídio, causado por Podosphaera xanthii, é uma importante 
doença do melão no Nordeste brasileiro. O objetivo do presente 
trabalho foi avaliar a reação de famílias, linhagens e cultivares de 
melão a P. xanthii. Foram conduzidos, em condições de campo, nos 
municípios de Mossoró e Baraúna, experimentos em látice simples 
para avaliar 144 famílias. Em casa de vegetação, foi conduzido um 
experimento em delineamento inteiramente casualizado para avaliar 
19 linhagens e as cultivares Yellow Queen, Chilton e Hy Mark. A 
severidade da doença foi avaliada mediante uma escala de notas. 
Houve variabilidade genética entre as famílias. Foram identificadas 
como resistentes, em ambos os locais, as famílias 4, 5, 11, 14, 18, 23, 
33, 42, 101, 112 e 140. As linhagens LOF-027, LOF-105, LPS-124, 
MEL-008 e a cultivar Chilton mostraram resistência à raça 1 do fungo.

Palavras-chave: Cucumis melo, Podosphaera xanthii, oídio, re-
sistência, seleção.

(Recebido para publicação em 18 de novembro de 2009; aceito em 1 de março de 2011)
(Received on November 18, 2009; accepted on March 1, 2011)



383Hortic. bras., v. 29, n. 3, jul.- set. 2011

Pole (Fazza, 2006). Fazza (2006) also 
reported the occurrence of races 0, 3, 4 
and 5 at a lower frequency compared to 
races 1 and 2.

Understanding of the genetic control 
of the resistance is very important 
to obtain cultivar resistance to a 
determined pathogen. For the case of 
the pathosystem in question, different 
genetic models have been proposed for 
melon resistance to races 1, 2 and 5 of 
P. xanthii. Resistance to race 1 seems 
to be controlled by one or two genes 
(Kenigsbuch & Cohen, 1992; Epinat 
et al., 1993; Floris & Álvarez, 1996; 
McGreight, 2003). Genetic control of 
the resistance to race 2 is more complex 
because the resistance is partial and there 
are modifiers (McGreight et al., 1987 
Epinat et al., 1993). Resistance to race 
5, studied in the PI 124112 accession, 
is controlled by a single dominant 
gene (Bardin et al., 1999). Recently, 
Yuste-Lisbona et al. (2010) studied 
resistance of the TGR-1551 genotype 
to races 1, 2 and 5 and concluded that 
two independent genes, one dominant 
and one recessive (dominant-recessive 
epistasis) are involved in the genetic 
control of resistance to these races. This 
manuscript was indicated by the authors 
as the first report of the existence of a 
recessive gene that conferred resistance 
to more than one P. xanthii race. The 
discrepant results among the articles 
in the literature are due to the genetic 
variability of the pathogen, the parents 
involved, the assessment methodology 
and different environmental conditions.

Thus the objective of the present 
study was to assess the reaction of melon 
families of the Galia type and melon 
lines of the Yellow, Honey Dew and 
Frog Skin types to the P. xanthii fungus.

MATERIAL AND METHODS

Field assessment - Two field 
experiments were carried out in the 
municipalities of Mossoró and Baraúna, 
Rio Grande do Norte State, Brazil. 
The climate in the two municipalities, 
according to the Köppen classification, 
is ‘BSWh’ (very dry with a wet season 
in the summer that extends to the fall/
autumn) (Carmo Filho & Oliveira, 
1989).

A total of 144 S6 Gália melon 
families was assessed derived from a 
cross between the DRG-1537 and AMR-
04 hybrids. Both are single hybrids with 
andromonoecious sexual expression. 
The DRG-1537 hybrid is the Gália type, 
with round fruit, average weight around 
1.5 kg, white flesh, non-aromatic, high 
total soluble solids value (12-13oBrix), 
resistance to race 1 of P. xanthii and race 
1 of Fusarium oxysporum f. sp. melonis. 
The AM-04 hybrid is the Yellow type, 
spherical in shape, average weight 1.7 
kg, wrinkled yellow skin, white flesh, 
high flesh firmness values, total soluble 
solids content (12 and 14oBrix) and 
is resistant to Myrothecium roridum, 
race 2 of P. xanthii and to race 1 of F. 
oxysporum f. sp. melonis.

Self-pollination was begun in the 
field with a population of 580 plants. 
The self-pollinating generations where 
advanced by the Single Seed Descendent 
method or SSD. There were five 
generations of self-pollination. When 
the families were in the S6 generation, 
selection was made in augmented blocks 
for fruit quality, earliness and yield, 
resulting in 144 families.

The soil in the two experiments was 
prepared by plowing and grading, then 
furrowed in rows approximately 20 cm 
deep spaced at 2.0 m and fertilized with 
cattle manure at doses of 10 and 12 t ha-1, 
in Mossoró and Baraúna, respectively.

The seeds were sown in extruded 
polystyrene trays with 128 wells. 
The seedlings were transplanted 15 
days after sowing in Mossoró and 
11 days after sowing in Baraúna. 
The crop was spray irrigated with a 
volume of approximately 3,000 m3 ha-1 
throughout the crop cycle. The other crop 
practices were carried out according to 
management recommendation for the 
crop in the State (Nunes et al., 2004).

A single 12 x 12 lattice design was 
used and the plot was formed by two 
5.0 m lines. The spacing adopted was 
2.0 x 0.5 m, totaling 20 plants per plot. 
The disease severity characteristic was 
assessed, using a scale of scores ranging 
from 1 to 5, where 1= no symptom; 2= 
0.1% to 10% leaf area affected; 3= 11% 
to 25% leaf area affected; 4= 26% to 
50% leaf area affected; 5= over 50% leaf 
area affected. The assessment was made 

43 days after transplanting the seedlings 
to the field on 10 randomly chosen 
leaves. The disease occurred naturally 
and uniformly in the field. The severity 
was assessed by four experienced 
assessors working independently who 
were experienced in the melon crop. 
The assessment means were used for 
the statistical analyses.

The individual (per location) 
and joint analyses were carried out 
considering the location effect as fixed 
and plot and family as random effect. 
The components of variance were 
estimated by the restricted maximum 
likelihood (REML) using the PROC 
MIXED procedure in SAS® 9.1 for 
Windows. The heredity in the broad 
sense and selection gains were estimated 
according to the expressions reported 
by Bernado (2000). A 10% selection 
intensity was used to select the lines.

Assessment in the greenhouse - 
Nineteen melon lines and the Yellow 
Queen, Chilton and Hy Mark cultivars 
were assessed in a greenhouse in a 
complete randomized design with six 
replications. The lines with the LOF 
code are the Orange Flesh type and 
were obtained from a population derived 
from the Honey Dew Red Flesh, Saturn, 
Orange Flesh and HT-01 cultivar. The 
lines with the LPS code are the Frog 
Skin type and are derived from the cross 
of the HPS-07 and Tendency hybrids, 
both the Frog Skin type. The lines with 
the MEL code are the yellow type and 
derived from the AMR-02 x Gold Mine 
hybrid cross, both yellow type.

The plot consisted of a 5 L pot with 
one plant and the substrate consisted 
of 2:1 sterilized soil and cattle manure. 
Plants isolated from the Yellow Queen 
hybrid, highly susceptible to powdery 
mildew, were inoculated 15 days before 
installing the experiment with an 
isolate of race 1 of the fungus. These 
plants served as an inoculum source. 
The inoculation was made with 3 cm 
diameter circles of infected leaf from 
the same hybrid placed on the adaxial 
part of the leaves of the genotypes at 35 
days after sowing.

Assessment was made 15 days 
after inoculation with race 1, following 
the scale of scores used in the field 
experiment. The Kruskal-Wallis 
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nonparametric test was applied with 
the nominal level of significance of 5% 
probability (a= 0.05). A test was applied 
of comparison of mean rankings to 
distinguish the treatments. The SAEG 
program was used for all the analyses 
(Ribeiro Júnior, 2001).

RESULTS AND DISCUSSION

Field assessment - The means of 
the two locations were not significantly 
different. Considering the scale of 
scores applied, on average, the lines 
had between 26 and 50% of the leaf 
area affected and were considered 
susceptible to the pathogen.

Assuming  tha t  the  fami l ies 
represented a random, representative 
sample of the population, components of 
variance were estimated for this source 
of variation. The positive and significant 
estimates of the genetic variances 
indicated that there was genetic 
heterogeneity among the families in the 
two locations and in the mean of the two 
locations for reaction to the pathogen 
(Table 1). Detecting differences among 
the families in the two locations and 
in the joint analysis was an important 
result from the pragmatic point of view 
because the presence of variability is 
an essential condition for selection and 
consequent obtaining of genetic gain.

On the other hand, even with the 
genetic variability present among the 
families, the heredity estimates in 
the broad sense were low, especially 
in Mossoró. In the present study, the 
magnitude of the heredity estimates 
showed the significant effect of 
environment acting on the traits 
analyzed (Falconer & McKay, 1996). 
The coefficient of variation values 
indicated great instability in the variable 
(Sampaio, 2002) that corroborated with 
the heredity magnitudes. The genetic 
gains with selection were small in 
consequence of the low heredity values. 
Nevertheless, families with excellent 
fruit characteristics and scores between 
1 and 3 were selected for assessment in 
subsequent stages of the program (Table 
2). The families that were outstanding in 
the two assessment locations were 4, 5, 
11, 14, 18, 23, 33, 42, 101, 112 and 140 
with means between 1 and 2. All these 

families presented practically no disease 
symptoms. Considering that during the 
experiment, only races 1 and 2 were 
identified by differentiator inoculation 
using only seven isolates per location, it 
could be inferred at first that the families 
that showed resistance combined the 
phenotype of the parents, because the 
DRG-1537 hybrid is resistant to race 
1 and the AM-04 hybrid to race 2 of 
P. xanthii. Nevertheless, the resistance 
of the families should be confirmed by 
inoculating them with races 1 and 2 
under controlled conditions. In Brazil, 
race 1 has been identified by several 
authors (Reifschneider et al., 1985; 
Reis et al., 2002; Reis et al., 2005). 
Race 2 was first observed in São Paulo 
in 2000 (Kobori et al., 2004) and was 

later reported in the Federal District 
(Reis & Buso, 2004), Petrolina (Kobori 
et al., 2005) and the Mossoró-Assu 
Agribusiness Pole (Fazza, 2006).

On the other hand, some families, for 
example 138, presented resistance in one 
environment and susceptibility in the 
other (Table 2). Families with opposite 
responses to each environment may 
indicate the existence of more races in 
the two assessment environments. Two 
factors corroborate this interpretation; 
the first is the fact that other races 
in addition to races 1 and 2 have 
already been identified in the Mossoró-
Assu Agribusiness Pole. Fazza (2006) 
assessed isolates from the Brazilian 
Northeast and observed prevalence 
of races 1 and 2 and the less frequent 

Table 1. Estimates of residual variance, genetic variance among families, variance of family 
x site interaction, broad-sense heritability and genetic gain with selection of reaction to P. 
xantii of melon families (estimativas da variância residual, variância genética entre famílias, 
variância da interação família x local, herdabilidade no sentido amplo e ganho genético com a 
seleção da reação a Podosphaera xantii de famílias de meloeiro). Mossoró, UFERSA, 2005.

Local Medium CV (%) 2
eσ

∧
2
genσ
∧

2
paσ

∧

2h
∧

SG
∧

Mossoró 4.20 29.37 0.883 0.283* - 24.28 10.71
Baraúna 3.73 26.74 0.533 0.467* - 46.70 21.73
Conjunta 3.97 27.00 0.643 0.440* 0.0 40.62 18.64

2
eσ

∧

= residual variance (variância residual); 2
genσ
∧

= genetic variance among families (variância 
genética entre famílias); 2

paσ
∧

= family by site interaction variance (variância da interação 
família x local); 2h

∧

= broad-sense heritability (herdabilidade no sentido amplo); SG
∧

= genetic 
gain with selection (ganho com a seleção); *Significant by Wald´s test to probability of 5% 
(significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Wald).

Table 2. Distribution of melon families to powdery mildew in two municipalities of Mossoró-
Assu agro-industrial complex (distribuição das famílias de meloeiro quanto à reação a oídio 
avaliadas em dois municípios do Agropolo Mossoró-Assu). Mossoró, UFERSA, 2005.
Interval 
(grade)

Resistance 
class

Local
Mossoró Baraúna

[1;2) Resistant 
4, 5, 11, 14, 18, 23, 33, 
42, 101, 112, 138, 139, 
140, 142

4, 5, 11, 14, 18, 23, 33, 42, 
101, 112, 140, 141

[2;3)
Intermediate 
resistance

1, 2, 3, 6, 17 1, 2, 3, 6, 17, 28

[3;4) Susceptible

10, 13, 51, 52, 53, 59, 
60, 61, 63, 78, 79, 83, 
82, 130, 133, 135, 137, 
144 

10, 13, 51, 52, 53, 59, 60, 
61, 63, 78, 79, 83, 82, 130, 
138, 139, 142

[4;5]
Highly 
susceptible 

All others All others
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occurrence of races 0, 3, 4 and 5. The 
second fact is the small number of 
isolates used in the two environments 
to monitor the race frequency, only 
seven in each location. Indeed, it 
can be questioned whether the small 
sample allowed the identification of 
the most prevalent races (1 and 2) but 
the less frequent races could not be 
identified, a fact observed by Fazza 
(2006) because of the greater number 
of isolates collected, 65 in total.

Family x location interaction was 
not observed, as can be observed by 
the nil estimates of the component of 
variance of the interaction (Table 1). 
Absence of the interaction showed 
consistent performance of the genotypes 
in the assessment environments, a 

fact that can be verified observing the 
similar performance (score average) 
of the families in the two assessment 
locations (Table 2). Although on average 
interaction was not observed, as shown 
in Table 2, some families in particular 
performed differently in function of 
assessment location, shown by families 
138, 139, 141:142.

A next step would be to inoculate the 
families identified as resistant in both 
the environments in the present study 
under controlled conditions to confirm 
the resistance to races 1 and 2. Once the 
resistance of these families is confirmed, 
they should be used as resistance sources 
in subsequent steps of the program. 
Furthermore, the reaction should be 
studied of the same families and those 

resistant in at least one environment to 
other races found in the Mossoró-Assu 
Agribusiness Pole.

Assessment in the greenhouse - 
Very high disease severity was observed 
in the assessment of the lines in the 
greenhouse, with an average of 4.17, 
where the chlorotic spots resulting 
from the severe leaf infection became 
necrotic. According to Sitterly (1978), 
powdery mildew is more severe in the 
greenhouse than in the field because of 
the reduced air circulation, low light 
intensity and higher temperatures.

According to the results obtained 
(Table 3), only 26.32% of the genotypes 
assessed in the greenhouse presented 
scores of less than 3.0. The lines/
cultivars with the lowest severity means 
were LOF-027, LOF-105, LPS-124, 
MEL-008 and Chilton.

Regarding race 1 of P. xanthii, 
Stadnik et al. (2001) reported that 
the Brazilian melon cultivars of the 
yellow type with resistance include the 
AF-646, AF-682 and Frevo hybrids 
and the other cultivars assessed were 
susceptible. Similarly, when assessing 
melon hybrids of the inodorous group 
under field conditions, Tendency, Frog 
Skin type, was severely attacked by 
powdery mildew, with decrease in the 
leaf area and consequently in the soluble 
solid content of around 4ºBrix. Santos 
et al. (2004) assessed the reaction of 20 
melon hybrids under field conditions 
in municipalities in the States of Rio 
Grande do Norte and Ceará and observed 
that the hybrids were severely attacked 
by the fungus except for the hybrids 
CNPAT 32 x 02 hybrid, that was little 
affected and the TSX 32096 and PX 
4910606 hybrids, that were moderately 
infected by powdery mildew.

There are few reported experimental 
results for race 2 of P. xanthii. Fazza 
(2006) assessed the reaction of 
commercial melon hybrids cultivated 
in Brazil to race 2 and observed that 
most were resistant.

The resistant materials in the 
greenhouse had good fruit characteristics 
such as high flesh firmness values, flesh 
thickness and soluble solid content. 
These lines could be used as germplasm 
and/or as single hybrid parents in 
subsequent stages of the program.

Table 3. Reaction to powdery mildew in melon lines and cultivars evaluated in greenhouse 
(reação a oídio de linhagens e cultivares de melão avaliados em casa de vegetação. Mossoró-
RN. 2005). Mossoró. UFERSA. 2005.

Genotype Botanic group Commercial type
Average 
ranking1

Average 
(grade)

Chilton Cantaloupensis Cantaloupe 9.0a 2.1
Y. Queen Inodorus Amarelo 43.0b 4.7
Hy Mark Cantaloupensis Cantaloupe 43.0b 4.7
UFERSA-05 Conomon ND 27.0b 4.5
LOF-019 Inodorus Honey dew 73.0b 5.0
LOF-027 Inodorus Honey dew 9.0a 2.1
LOF-105 Inodorus Honey dew 19.0a 2.3
LOF-145 Inodorus Honey dew 73.0b 5.0
LOF-146 Inodorus Honey dew 73.0b 5.0
LOF-149 Inodorus Honey dew 43.0b 4.7
LOF-151 Inodorus Honey dew 43.0b 4.7
LOF-201 Inodorus Honey dew 73.0b 5.0
LOF-202 Inodorus Honey dew 73.0b 5.0
LOF-203 Inodorus Honey dew 73.0b 5.0
LOF-210 Inodorus Honey dew 43.0b 4.7
LOF-219 Inodorus Honey dew 43.0b 4.7
LPS-060 Inodorus Pele de sapo 33.0b 3.7
LPS-089 Inodorus Pele de sapo 73.0b 5.0
LPS-124 Inodorus Pele de sapo 15.0a 2.2
MEL-008 Inodorus Amarelo 3.0a 1.9
MEL-112 Inodorus Amarelo 73.0b 5.0
MEL-128 Inodorus Amarelo 43.0b 4.7
c2 c2 = 44.00*2

1Average ranks followed by the same letter did not differ from each other by Kruskal-Wallis 
test at 5% probability; 2Value of Qui-square (ordenamentos médios seguidos pela mesma 
letra não diferem entre si pelo Teste de Kruskal-Wallis a 5% de probabilidade; 2 Valor de 
Qui-quadrado).
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A cenoura (Daucus carota L.) é umas 
das hortaliças com maior destaque 

no cenário nacional, correspondendo 
a 6% da produção total de hortaliças 
(Vilela & Henz, 2000). Segundo Vilela 
& Borges (2008), a cenoura é posta em 
evidência principalmente por apresentar 
elevada capacidade de geração de em-
prego e renda em todos os segmentos 
de sua cadeia produtiva durante o ano 
inteiro. Em face disso, instituições de 
pesquisa como a Embrapa e empresas 
produtoras de semente dão ênfase a 
programas de melhoramento de cenoura 
em seu portfólio de pesquisa. No Brasil, 
antes de 1981, as cultivares de cenoura 

disponíveis no mercado eram estran-
geiras, principalmente originárias da 
França, dos Estados Unidos e do Japão 
e voltadas para o cultivo no inverno. A 
partir daí, em programas de melhora-
mento nacionais, foram desenvolvidas 
novas cultivares adaptadas às condições 
edafoclimáticas brasileiras, que possibi-
litaram significativo aumento de produ-
tividade e elevada redução nos custos 
finais da produção e produtividade ele-
vada, resultando em alta rentabilidade 
e retornos econômicos compensadores 
(Vilela & Borges, 2008).

Por outro lado, observa-se que tais 
cultivares atendem preferencialmente 

às necessidades dos produtores e ata-
cadistas, já que os atributos aos quais 
tradicionalmente é dada maior impor-
tância são resistência a doenças, alto 
vigor, produtividade, redução do custo 
de produção e uniformidade de raiz. 
Mesmo em outras culturas, os projetos 
de pesquisa atentam principalmente para 
os problemas de cultivo da planta e os 
atributos-chave para os clientes finais 
têm sido pouco considerados como 
alvos das pesquisas de melhoramento 
genético (Matsuura et al., 2004).

Entretanto, Blackwell et al. (2005); 
Ciccantelli & Magidson (1993), Clark 
& Wheelwright (1993) e Cooper (1999) 
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RESUMO
Procurou-se verificar quais são as características mais importantes 

da raiz de cenoura sob a ótica dos agentes da cadeia produtiva de 
cenoura. Para tanto, foram realizadas visitas e entrevistas com produ-
tores, empresas de semente, vendedores de insumos, lavadores, pro-
cessadores, atacadistas e gerentes de supermercados, comparando-se 
esses resultados com os da pesquisa de percepção de consumidores 
de supermercados do Distrito Federal. Em ambos os casos, utilizou-
-se questionário estruturado com perguntas fechadas nas quais os 
entrevistados classificaram os atributos segundo notas que variaram 
de 1 (nenhuma importância) a 5 (muito importante). Para verificar a 
ordenação de importância dos atributos e os contrastes das médias, 
utilizou-se o método estatístico de análise de dados categóricos. O 
resultado da pesquisa indicou que os consumidores estão preocupados 
com valores nutricionais, textura, cor externa e sabor da cenoura. Já 
os demais agentes da cadeia atentaram mais para as características 
relacionadas com a padronização, com a coloração externa e com 
o ombro verde. Foram detectadas diferenças de percepção entre os 
agentes da cadeia, em especial dos consumidores, para os quais foram 
observadas diferenças nas respostas em função do gênero, idade, grau 
de escolaridade, estado civil e localização do supermercado. Estes 
resultados são muito importantes para o direcionamento de projetos 
de pesquisa com cenoura, que precisa atender as exigências tanto do 
setor produtivo quanto dos consumidores.

Palavras-chave: Daucus carota L., melhoramento, pesquisa de 
mercado.

ABSTRACT
Main carrot root attributes based on stake holders perceptions

The present investigation aimed at elucidating the carrot 
attributes which stake holders view as the most important. A research 
was carried out with carrot growers, seed companies, supplier 
salespersons, washers, food processors, wholesalers and supermarket 
managers and was compared to the perception of consumers from 
supermarkets located in the Federal District of Brazil. Data sets were 
collected through structured interviews with closed questions about 
the importance of a range of attributes on a 1 (not important) to 5 
(very important) scale. Statistic method based on categorical analysis 
was used to rank the attributes and calculate the average contrasts. 
The survey indicated that, according to consumers, nutritional value, 
texture, external color and taste are the most important attributes. In 
contrast, the other stake holders pay more attention to characteristics 
related to shape uniformity, external color and green shoulder. In 
addition, differences of perception by specific chain agents were 
detected, in special to the consumers group, affected by gender, age, 
educational level, marital status and supermarket location. These 
results are very important for directing carrot research projects, 
which must meet the productive sector and consumers requirements.

Keywords: Daucus carota L., plant breeding, market research.
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ressaltam que o sucesso no desenvolvi-
mento de novos produtos depende do 
entendimento das necessidades do mer-
cado. Na perspectiva de Blackwell et al. 
(2005), um produto novo deve satisfazer 
as necessidades, desejos e expectativas 
de seus principais consumidores, sejam 
intermediários ou finais.

No intuito de dar continuidade ao su-
cesso dos programas de melhoramento 
da Embrapa, percebeu-se a necessidade 
de integrar as demandas dos diversos 
atores da cadeia produtiva no desenvol-
vimento de novas cultivares. Segundo 
Brennan & Byerlee (1991), o tempo 
necessário para o desenvolvimento e 
lançamento de uma cultivar é de apro-
ximadamente uma década; por isso, no 
olhar de Kosina et al. (2007), deve-se 
assegurar o alinhamento dos objetivos 
da pesquisa de longo prazo com as 
necessidades dos atores da cadeia que 
envolve produtores, processadores, 
atacadistas, consumidores, dentre outros 
para que a nova cultivar seja inserida 
com sucesso no mercado.

Seguindo essa perspectiva, pesquisa-
dores do programa de melhoramento de 
cenoura da Embrapa Hortaliças prospec-
taram as necessidades do mercado para 
auxiliar na programação da sua pesquisa 
da Embrapa Hortaliças. Neste sentido, 
o presente trabalho tem por objetivo 
mapear os principais atributos da raiz 
de cenoura junto aos principais atores 
da cadeia produtiva dessa hortaliça no 
Brasil por meio de entrevistas estrutura-
das, seguindo os preceitos de Malhotra 
(2001). De acordo com o autor, o méto-
do baseia-se num interrogatório ao parti-
cipante, aos quais fazem perguntas sobre 
seu comportamento, intenções, atitudes, 
percepções, motivações, características 
demográficas e estilos de vida.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa adotou o método de en-
trevista com os agentes da cadeia para 
obter as principais características da raiz 
de cenoura. O questionário da coleta de 
dados foi elaborado por meio de mesas 
redondas com especialistas da Embrapa. 
Realizaram-se cinco reuniões com pes-
quisadores das áreas de melhoramento, 
pós-colheita, fitopatologia, sócio-econo-
mia e transferência de tecnologia, vol-

tados à cultura da cenoura, para discutir 
quais atributos do produto comercial que 
podem ser percebidos pelos agentes da 
cadeia. Ao final, chegou-se aos seguintes 
atributos: a) atributos relacionados à 
padronização: peso, diâmetro, formato e 
comprimento; b) atributos relacionados 
à aparência: intensidade da cor externa, 
intensidade da cor interna, ombro verde 
e lisura de raiz; c) atributos relacionados 
à parte sensorial: doçura, amargor e cro-
cância; d) vitamina (valor nutricional); 
e f) preço.

Os agentes da cadeia foram dividi-
dos em dois grupos. O primeiro grupo 
totalizou 66 entrevistados, que envol-
veu produtores das principais regiões 
produtivas, lavadores, comerciantes, 
empresas de sementes, atacadistas, pro-
cessadoras, representantes de insumos e 
de supermercados, pertencentes às se-
guintes localidades: Marilândia do Sul-
-PR, Londrina-PR, Caxias do Sul-RS, 
São José do Rio Pardo-SP, Mogi das 
Cruzes-SP, Piedade-SP, São Paulo-SP, 
São Gotardo-MG e Irecê-BA. Os super-
mercados estão localizados no Distrito 
Federal, sendo dois com abrangência 
nacional, três com destaque na região do 
Centro-Oeste e três com venda somente 
no Distrito Federal.

A formação do grupo 1 foi consi-
derada não probabilística intencional, 
sendo que os casos escolhidos pelo 
pesquisador são julgados típicos da 
população na qual ele está interessado, 
supondo assim que os erros na seleção 
tenderão a contrabalançar-se (Mattar, 
1997).

O grupo 2 foi constituído por 500 
potenciais consumidores de cenoura 
de cinco supermercados do Distrito 
Federal, localizados nas regiões admi-
nistrativas de Ceilândia, Taguatinga, 
Asa Norte, Riacho Fundo e Recanto 
das Emas. A opção por esses locais foi 
baseada nos dados sobre estratificação 
das regiões administrativas em cinco 
grupos de acordo com a classe de renda: 
a população da Asa Norte está inserida 
no primeiro grupo de renda, seguida por 
Taguatinga, Riacho Fundo, Ceilândia e 
Recanto das Emas (Codeplan, 1997). A 
escolha dos supermercados foi aleatória 
e realizaram-se 100 entrevistas em cada 
um deles.

Para o cálculo do tamanho do grupo, 

o intervalo de confiança foi de 95%, 
e o tamanho dos grupos foi calculado 
a partir de uma amostra piloto de 100 
consumidores do primeiro supermer-
cado entrevistado, com a utilização dos 
preceitos de Mattar (1997).

As entrevistas estruturadas ocor-
reram na seção de hortifrutigranjeiros 
abordando, ao acaso, os consumidores 
de diferentes faixas etárias, grau de es-
colaridade, sexo e estado civil.

O período do trabalho abrangeu os 
meses de novembro de 2008 a fevereiro 
de 2009. Os dias das entrevistas ocorre-
ram às terças, quartas, quintas e sábados, 
dias nos quais ocorria maior demanda 
por produtos hortifrutigranjeiros.

Os itens do questionário foram men-
surados na escala Likert de cinco pontos, 
variando de 1 (nenhuma importância) a 
5 (muito importante). Primeiramente, 
realizou-se tratamento descritivo dos 
dados que envolveu cálculo das médias 
e dos desvios-padrões e distribuição do 
grau de importância dos atributos. Para 
verificar a ordenação de importância dos 
atributos, os contrastes das médias e a 
influência do perfil do agente da cadeia 
na avaliação dos atributos utilizou-se 
do procedimento CATMOD do SAS 
(Stokes et al., 2000), que analisou as 
características categóricas por meio de 
regressão múltipla e distribuição não 
normal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os consumidores foram predomi-
nantemente do público feminino, com 
65,3%. A faixa etária, dividida em 
cinco grupos, apresentou a seguinte 
distribuição: 17,4% com até 30 anos, 
18,2% entre 31 a 40 anos, 24,8% entre 
41 a 50 anos, 25,9% entre 51 a 60 anos 
e 13,7% com mais de 60 anos. A maioria 
dos consumidores deste grupo foi casada 
com 50,3%, os solteiros corresponde-
ram a 30,6% e viúvos, divorciados e 
outros abrangeram 19,1%. O grau de 
escolaridade foi distribuído em quatro 
segmentos, dando destaque a 37,8% que 
possuem segundo grau completo (foi 
somado aos que estão cursando o en-
sino superior), seguido por 21,3% com 
primeiro grau incompleto, 20,7% com 
ensino superior completo (foi somado 
aos que já têm curso de pós-graduação) 
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e 20,1% com primeiro grau completo. 
Os respondentes que possuem filhos 
foram 82,5%. A pesquisa foi realizada 
em supermercados, pois é crescente o 
comércio de hortaliças neste canal de 
comercialização (Vilela & Henz, 2000).

Com a identificação das principais 
características da cenoura realizada 
através da análise de dados categóricos 
(Tabela 1), a ordenação dos atributos 
obedeceu à seguinte ordem: a) grupo 
1: ombro verde, uniformidade, preço/
custo, cor externa, lisura da raiz, diâme-
tro, comprimento, formato, cor interna, 
peso, crocância, amargor, doçura e 
vitamina (valor nutricional); b) grupo 
2: vitamina, crocância, intensidade da 
cor externa, doçura, preço, intensidade 
cor interna, lisura da raiz, diâmetro, 
comprimento, uniformidade da raiz, 
formato, amargor, peso e ombro verde.

A utilização deste tipo de classifica-
ção dos dados se deve ao fato de estes 
resultarem de observações de variáveis 
aleatórias (atributos) cujos valores pos-
síveis são classificados em um conjunto 

finito de classes ou categorias disjuntas. 
Assim, na análise dos dados categóricos 
faz-se a análise das frequências, repre-
sentadas por uma tabela de contingência 
e procura-se modelar estatisticamente 
uma função de interesse das frequências 
relativas ou probabilidades empíricas de 
ocorrência das várias categorias envol-
vidas (Stokes et al., 2000).

No grupo 1, os desvios-padrões de 
cor interna, peso, crocância, amargor 
e doçura excederam a 1,45, enquanto 
que no grupo 2, preço, lisura na raiz, 
comprimento, uniformidade na raiz, 
formato, amargor e ombro verde tiveram 
desvios-padrões altos, haja vista que as 
notas de ambos os grupos para estes 
atributos foram polarizadas nos extre-
mos. Para as demais características, os 
desvios-padrões não excederam 1,45, 
não demonstrando muita dispersão.

Os resultados obtidos mostram que 
os agentes da cadeia, exceto os consu-
midores, atentam para ombro-verde, 
características relacionadas à padroni-
zação da cenoura e coloração externa. 

Ressalta-se que esses atributos são 
destacados pelos atacadistas, por serem 
valorados na tabela de classificação da 
cenoura da Ceagesp.

Por outro lado, os consumidores 
entendem como característica mais 
importante da cenoura o seu valor nutri-
cional. De acordo com a percepção dos 
entrevistados, a cenoura é uma hortaliça 
de elevado valor nutritivo, fonte de vi-
tamina A; confirmando com a literatura, 
que menciona valor nutricional como 
um dos atributos mais importantes na 
decisão de compra (Souza, 2005). Nas 
entrevistas, observou-se que o consu-
midor relacionava a cenoura a altos 
índices de beta-caroteno, independente 
do tipo de cultivar, haja vista que não 
há informações sobre tipos de cultivares 
nos supermercados.

Outras características priorizadas 
pelos consumidores foram crocância, 
intensidade da cor externa, doçura, pre-
ço e intensidade da cor interna e lisura 
da raiz. Essas características remetem 
ao aspecto e à questão sensorial do 
produto. Vale observar a importância 
dada pelo consumidor ao sabor da 
cenoura, mesmo sem experimentá-la 
durante a compra, bem como a relação 
entre crocância e firmeza do produto. 
Kader (2002) pondera que os atributos 
que mais influenciam o consumidor são 
sabor ou aroma, textura e aparência, uma 
vez que os consumidores se baseiam no 
visual e no que aparenta ter gosto bom.

Num segundo momento, através da 
ferramenta CATMOD, calcularam-se as 
diferenças de percepções dos consumi-
dores. Vale ressaltar que não foi possível 
fazer inferência estatística entre as per-
cepções dos agentes da cadeia porque a 
amostragem não é probabilística. Dentre 
os consumidores, detectaram-se dife-detectaram-se dife-
renças entre as percepções de homens 
e mulheres para as características peso, 
formato, coloração interna e crocância 
(Tabelas 2a e 2b). Homens enfatizaram a 
padronização do produto, já as mulheres 
valoraram mais as características sen-
soriais e a textura. Na esfera do estado 
civil, os solteiros pontuaram vitamina 
como mais importante do que os casa-
dos. Para as demais características, a 
percepção foi a mesma.

Quanto ao grau de escolaridade, as 
pessoas com maior instrução formal 

Tabela 1. Ranqueamento dos atributos de cenoura pelos agentes da cadeia dos grupos 1 e 
2 utilizando a técnica do CATMOD (ranking of the carrot attributes by the chain agents of 
the groups 1 and 2 using the technique of CATMOD). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2009.

Grupo 1 Grupo 2

Atributos Média
Desvio
padrão

Atributos Média
Desvio 
padrão

Ombro verde 4,81* 0,63 Vitamina 4,50a** 1,05
Uniformidade 4,73 0,85 Crocância 4,32b 1,25
Preço/custo 4,58 0,68 Cor externa 4,20b 1,19
Cor externa 4,51 0,99 Doçura 3,98c 1,34
Lisura na raiz 4,51 0,94 Preço 3,92cd 2,76
Diâmetro 4,49 0,82 Cor interna 3,89cd 1,38
Comprimento 4,42 0,94 Lisura na raiz 3,77d 1,54
Formato 4,23 1,21 Diâmetro 3,19e 1,41
Cor interna 3,27 1,52 Comprimento 3,16e 1,45
Peso 3,06 1,50 Uniformidade 3,13e 1,55
Crocância 2,99 1,73 Formato 2,86f 1,49
Amargor 2,43 1,55 Amargor 2,58fg 1,71
Doçura 2,27 1,52 Peso 2,51gh 1,41
Vitamina 1,41 1,00 Ombro verde 2,32h 1,62
*Os contrastes não foram calculados porque a amostragem não é probabilística, portanto não 
se pode realizar inferência estatística (the contrasts were not calculated because the sample is 
not probabilistic, so cannot make statistical inference). **Médias seguidas de letras diferentes 
na coluna diferiram significativamente a 5% de probabilidade de erro (means followed by 
different letters in the column differ significantly at 5% level of probability). Grupo 1: 66 
agentes da cadeia de cenoura. Grupo 2: 500 consumidores do Distrito Federal (Group 1: 66 
agents of the carrot chain. Group 2: 500 consumers of the Federal District).

Principais características da raiz de cenoura na perspectiva de agentes da cadeia produtiva
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perceberam melhor a importância do 
valor nutricional da cenoura. Cabe sa-
lientar que ombro verde e uniformidade 
são mais ressaltados por pessoas com 
nível de escolaridade de primeiro grau. 
As pessoas entre 41 a 60 anos são mais 
criteriosas em relação aos atributos da 
cenoura do que os jovens e as pessoas 
acima de 60 anos.

Ao analisar as características sob a 
ótica da localização dos supermercados, 
os consumidores do supermercado da 
Asa Norte (maior poder aquisitivo) dão 
maior importância ao valor nutricional 
e os entrevistados do Recanto das Emas 
(menor poder aquisitivo) preocupam-se 
mais com preço.

Por fim, a pesquisa sugere que os 
consumidores estão preocupados com 
valores nutricionais, textura, cor externa 
e sabor da cenoura. Já os demais agentes 

da cadeia atentam mais para as caracte-
rísticas relacionadas à padronização e à 
coloração externa. Ombro verde foi va-
lorado porque é considerado dano grave 
na tabela de classificação da cenoura.

As características valoradas de 
forma semelhante por todos os agentes 
da cadeia foram o preço do produto, 
característica importante e que de-
termina o aumento ou diminuição do 
consumo; coloração externa e lisura da 
raiz, que deve ser alaranjada intensa e 
lisa; caracteres componentes do formato 
da raiz como formato, diâmetro e com-
primento, apresentaram importância 
mediana. O único carater que recebeu 
pouca importância para ambos os grupos 
foi amargor, devido a esta característica 
não ser comum nas cultivares atuais.

Diferenças de percepção entre os 
agentes da cadeia do grupo 1 foram 

pontuadas, destacando a visão dos 
processadores. Em adição, foram de-
tectados novos olhares quanto a gênero, 
idade, grau de escolaridade, estado civil 
e localização do supermercado. Como 
essa pesquisa analisou o comportamento 
de um grupo de 66 agentes da cadeia e 
500 consumidores do Distrito Federal, 
a extrapolação necessitará de estudos 
adicionais para generalizar os resul-
tados. Propõe-se, no futuro, realizar 
um trabalho com um grupo maior e de 
outros estados para explorar a diferença 
de perfil dos agentes da cadeia, incluin-
do os consumidores. Estes resultados 
trazem nova luz para o direcionamento 
de projetos de pesquisa com cenoura, 
principalmente no que se refere ao me-
lhoramento genético desta hortaliça, que 
precisa atender às exigências tanto do se-
tor produtivo quanto dos consumidores.

Tabela 2a. Importância dos atributos da raiz de cenoura segundo o perfil dos agentes de cadeia do grupo 2 (importance of the carrot root 
attributes according to the profile of the chain agents of group 2). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2009.

Perfil UN PE DI FO CO CE CI
Sexo p<0,05 p<0,05 p= 0,51 p<0,05 p<0,05 p=0,91 p<0,05
Masculino 3,39a 2,69a 3,24a 3,12a 3,37a 4,22a 3,69a
Feminino 2,99b 2,40b 3,16a 2,71b 3,02b 4,20a 4,00b
Escolaridade p<0,05 p=0,35 p=0,11 p=0,58 p=0,52 p=0,30 p=0,26
1o grau incompleto 3,58a 2,72a 3,38a 2,91a 3,11a 4,31a 3,82a
1o grau completo 3,36a 2,52a 3,34a 2,99a 3,34a 4,30a 4,07a
2o grau completo 2,91b 2,45a 3,06a 2,83a 3,08a 4,20a 3,94a
Superior 2,83b 2,38a 3,03a 2,71a 3,15a 4,00a 3,71a
Idade p<0,05 p=0,16 p=0,24 p=0,13 p=0,37 p<0,05 p=0,15
Até 30 2,66c 2,45ab 3,00a 2,70ab 3,00ab 4,00b 3,73ab
Até 40 3,12ab 2,42ab 3,18a 2,67b 3,09ab 4,06b 3,63b
Até 50 3,21ab 2,53ab 3,35a 2,93ab 3,25ab 4,21ab 4,02ab
Até 60 3,48a 2,72a 3,29a 3,09a 3,29a 4,44a 4,05a
>60 2,91bc 2,21b 2,96a 2,69ab 2,94b 4,22ab 3,91ab
Estado civil p=0,50 p=0,43 p=0,54 p=0,77 p=0,44 p=0,87 p=0,79
Solteiro 2,93a 2,45a 3,41a 2,81a 3,21a 4,20a 3,84a
Casado 3,05a 2,32a 3,38a 2,76a 3,08a 4,18a 3,80a
Local p<0,05 p<0,05 p<0,05 p=0,07 p=0,07 p=0,78 p<0,05
Asa Norte (grupo 1) 2,73b 1,95c 3,13b 2,55b 3,15ab 4,11a 3,41b
Taguatinga (grupo 2) 3,52a 2,97a 3,06b 3,13a 3,09b 4,15a 4,16a
Riacho Fundo (grupo 3) 2,89b 2,69ab 3,00b 3,00a 3,01b 4,21a 4,39a
Ceilândia (grupo 4) 3,54a 2,28bc 3,92a 2,76ab 3,52a 4,25a 3,30b
Recanto das Emas (grupo 5) 2,99b 2,66ab 2,83b 2,88ab 3,03b 4,30a 4,18a
Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferiram significativamente a 5% de probabilidade de erro. UN= uniformidade; PE= peso; 
DI= diâmetro; FO= formato; CO= comprimento; CE= cor externa; CI= cor interna; Idade x FO: p<0,05 2-4; Idade x CO: p<0,05 4-5; Idade 
x CI: p<0,05 2-4; Local x FO: p<0,05 2-3 e 3-4; Local x CO: p<0,05 1-2, 1-4, 1-5 (means followed by different letters in the column differ 
significantly at 5% probability. UN= uniformity; PE= weight; DI= diameter; FO= format; CO= length; EC= external color; CI= internal color; 
Age x FOR: p<0.05 2-4; Age x CO: p<0.05 4-5; Age x CI: p<0.05 2-4; Local x FO: p<0.05 2 - 3 and 3-4; Local x CO: p<0.05 1-2, 1-4, 1-5).
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1o grau completo 2,63a 3,86a 4,20a 2,52ab 4,34ab 4,40b 3,88a
2o grau completo 2,28ab 3,84a 3,97ab 2,46b 4,16b 4,54ab 3,97a
Superior 1,99b 3,51a 3,76b 2,48ab 4,44ab 4,70a 3,69a
Idade p<0,05 p<0,05 p=0,22 p=0,13 p=0,80 p=0,41 p=0,78
Até 30 1,99b 3,6bc 4,06ab        2,17b 4,19a 4,49a 3,93a
Até 40 2,10b 3,39c 3,89b        2,71a 4,42a 4,57a 3,97a
Até 50 2,25b 3,84ab 4,19a        2,68a 4,37a 4,63a 3,76a
Até 60 2,79a 4,02a 3,82b        2,66a 4,34a 4,40a 4,00a
>60 2,28b 3,91ab 3,97ab       2,60ab 4,30a 4,46a 3,99a
Estado civil p=0,75 p=0,10 p=0,07 p=0,20 - p<0,05 p=0,47
Solteiro 2,28a 3,77a 4,06a 2,47a - 4,68a 4,11a
Casado 2,22a 3,46a 3,76a 2,72a - 4,42b 3,99a
Local p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05
Asa Norte (grupo 1) 2,22b 3,30c 3,51b 3,03b 4,37a 4,74a 3,49c
Taguatinga (grupo 2) 2,54ab 4,31a 4,41a 2,12c 4,38a 4,66ab 3,44c
Riacho Fundo (grupo 3) 2,17b 3,83b 4,21a 2,05c 4,07a 4,54ab 4,26ab
Ceilândia (grupo 4) 2,93a 3,15c 3,53b 3,97a 4,38a 4,09c 3,99b
Recanto das Emas (grupo 5) 1,76c 4,26a 4,24a 1,74c 4,39a 4,47bc 4,42a
Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferiram significativamente a 5% de probabilidade de erro. OV= ombro verde; LR= lisura na 
raiz; DO= doçura; AM= amargor; CR= crocância; VT= vitamina; PR= preço; Escolaridade x DO: p<0,05 2-4; Escolaridade x AM: p<0,05 
1-3; Escolaridade x CR: p<0,05 1-3; Idade x DO: p<0,05 3-4; Idade x AM: p<0,05 1-2, 1-3, 1-4 (means followed by different letters in the 
column differ significantly at 5% probability. OV= green shoulder; LR= root smoothness; DO= sweetness; AM= bitterness; CR= crispness; 
VT= vitamin; PR= price; Scholar x DO: p<0.05 2-4; Scholar x AM: p<0.05 1-3; Scholar x CR: p<0.05 1-3; Age x DO: p<0.05 3-4; Age x 
AM: p<0.05 1-2, 1-3, 1-4). 1Não foi possível fazer o contraste de crocância com estado civil, porque foram menos que cinco estratificações 
(1unable to make the contrast with crispness and civil status, because there were less than five stratifications).

Principais características da raiz de cenoura na perspectiva de agentes da cadeia produtiva
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O milho é uma das culturas mais 
importantes para a humanidade, 

devido a seu alto potencial produtivo 
e às diversas formas de utilização na 
alimentação humana e animal, in natura 
e na indústria de alta tecnologia. O 
mercado de milho para alimentação 
h u m a n a ,  e m b o r a  s e j a ,  a i n d a , 
relativamente pequeno, é promissor, 
em especial na região Nordeste do 
País, onde o cultivo de milho-verde 
ocorre, atualmente, durante todo o ano, 
inclusive sob condições de irrigação.

Um aspecto relevante no manejo 
cultural para a produção de milho-verde 
é que essa exploração geralmente é con-
duzida em pequena escala, em médias 
lavouras, e a colheita é manual (Cruz 
& Pereira Filho, 2003). Na região da 
Grande Teresina o cultivo de milho-
-verde irrigado é realizado por pequenos 

produtores rurais, na maioria, proprietá-
rios de terras, em área média em torno 
de 2 hectares, com produtividade média 
ao redor de 20-25 mil espigas verdes/ha 
ou de 8 a 10 t de espigas/ha.

A manipulação do arranjo de plantas 
de milho, por meio de alterações na 
densidade de plantas, de espaçamentos 
entre linhas, de distribuição de plantas 
na linha e na variabilidade entre plan-
tas, é uma das práticas de manejo mais 
importantes para maximizar a intercep-
tação da radiação solar, otimizar o seu 
uso e potencializar o rendimento de 
grãos (Argenta et al., 2001).

Barbieri et al. (2005), avaliando 
o comportamento de dois híbridos de 
milho doce submetidos a quatro espaça-
mentos entre fileiras e cinco densidades 
de plantio, em Uberlândia-MG, obser-
varam que a produtividade das espigas 

aumentou com o incremento da popu-
lação de plantas e um decréscimo linear 
de 0,6 e 0,09 mm no comprimento e no 
diâmetro da espiga, respectivamente, 
decorrente de aumento proporcional de 
1000 plantas na população. 

Vieira (2007), avaliando o efeito 
de densidades de plantio no compor-
tamento agronômico de cultivares de 
milho para produção de espigas verdes 
na região de Ponta Grossa-PR, consta-
tou que o número e a produtividade de 
espigas comerciais são influenciados 
negativamente pelo aumento da pres-
são populacional. Cruz & Pereira Filho 
(2003), sintetizando resultados de traba-
lhos de vários autores, concluíram que o 
estande para a produção de milho-verde 
deve variar entre 35 e 55 mil plantas/ha, 
menor que a densidade normalmente 
utilizada para a produção de grãos.

ROCHA DR; FORNASIER FILHO D; BARBOSA JC. 2011. Efeitos da densidade de plantas no rendimento comercial de espigas verdes de cultivares de 
milho. Horticultura Brasileira 29: 392-397.
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RESUMO
A cultura do milho-verde é alternativa de grande valor econômico 

para pequenos e médios agricultores, principalmente em áreas irri-
gadas. O objetivo do trabalho foi avaliar o rendimento comercial de 
espigas verdes e de outras características das plantas de seis cultivares 
de milho, submetidas a quatro densidades populacionais. Utilizou-se 
o delineamento experimental em parcelas subdivididas, com seis 
tratamentos principais (cultivares), quatro tratamentos secundários 
(densidade populacional) e quatro repetições dispostas em blocos 
casualizados. As cultivares Cativerde 2, P3232, BM3061 e AG4051 
apresentaram as maiores alturas de plantas, enquanto SWB551 foi a 
mais reduzida. A menor altura média de inserção da primeira espiga 
foi obtida pela cultivar SWB551. As cultivares AG4051, AG1051, 
BM3061 e P3232 foram superiores às demais em comprimento 
e no número de espigas comerciais despalhadas. Entre as quatro 
densidades populacionais, 50.000 plantas ha-1 foi a que promoveu o 
mais alto rendimento de espigas. O híbrido P3232 apresentou ciclo 
e acúmulo térmico superiores às demais cultivares, com BM3061 
sendo a mais precoce.

Palavras-chave: Zea mays, híbridos, variedade, milho doce, acúmulo 
térmico.

ABSTRACT
Effects of plant density on yield of green ears of corn cultivars

Green corn is a crop of great economic value for small and 
medium farmers, especially in irrigated areas. The objective of the 
study was to assess the yielding of green ears and other features of 
six cultivars of corn, undergoing sowing density with irrigation. The 
experimental design in split plots, with six main treatments (cultivars), 
four secondary treatments (densities) and four replications arranged 
in randomized blocks was utilized. The Cativerde 2, P3232, BM3061 
and AG4051 cultivars showed the greatest heights of plants, whereas 
SWB551 was the smallest one. The smallest average height of 
insertion of the first ear was obtained by SWB551. AG4051, AG1051, 
BM3061 and P3232 outsized and outnumbered the other ones in 
terms of commercial ears scattered. Among the four planting densities 
tested, 50,000 plants/ha provided the highest corn ear yielding. The 
P3232 hybrid features higher thermal cycle and accumulation in 
relation to other cultivars, with BM3061 being the most precocious.

Keywords: Zea mays, hybrids, variety, sweet-corn, growing degree-
days.

(Recebido para publicação em 18 de junho de 2010; aceito em 6 de junho de 2011)
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foi parcelado em duas doses iguais, de 
60 kg ha-1 de N, aplicando-se a primeira 
dose quando a planta contava com 4 a 5 
folhas e a segunda, no estádio de 8 a 10 
folhas completamente desenvolvidas. 
A adubação potássica de cobertura foi 
realizada de uma única vez, na dose 
de 60 kg ha-1 de K2O, utilizando como 
fonte o cloreto de potássio, juntamente 
com a uréia, na primeira adubação de 
cobertura.

A irrigação por aspersão, via sistema 
convencional, com turno de rega diário, 
foi realizada utilizando uma lâmina 
d’água crescente com a evolução do 
crescimento e desenvolvimento da 
planta, atingindo-se lâminas d’água da 
ordem de 8 mm diários nos estádios 
V18 (planta com dezoito folhas) a R3 
(grão leitoso).

A semeadura do milho foi realizada 
em 12 de março de 2007, manualmente, 
colocando-se por cova duas sementes, 
a distâncias correspondentes às densi-
dades populacionais desejadas após o 
desbaste (55,5; 41,6; 33,3 e 27,75 cm 
entre as covas para densidades de 30, 
40, 50 e 60 mil plantas ha-1, respectiva-
mente). O desbaste foi realizado quando 
as plantas apresentavam três a quatro 
folhas totalmente expandidas, deixando-
-se uma planta por cova.

As colheitas foram realizadas 
manualmente, entre 65 e 72 dias após 
a emergência, à medida que as espigas 
foram atingindo o ponto de milho-verde, 
ou seja, quando os grãos se apresenta-
vam com cerca de 70 a 80% de umidade, 
entre os estádios leitoso e pastoso.

Foram avaliadas em todas as plantas 
contidas na área útil de cada parcela as 
seguintes características: altura de plan-
tas (determinada pela distância do nível 
do solo até a inserção da folha-bandei-
ra); altura da inserção da primeira espiga 
(determinada pela distância do nível do 
solo até a inserção da primeira espiga); 
comprimento (cm) das espigas comer-
ciais despalhadas; número de espigas 
comerciais despalhadas. Avaliou-se, 
ainda, a duração do período da emer-
gência (VE) ao pendoamento (VT) em 
dias (DAE), e o acúmulo em graus-dia 
(GD), em que 50% das plantas da área 
útil apresentavam o pendão liberando 
pólen; duração do período da emergên-
cia à colheita de espigas verdes com 

do ar média anual de 69,9%, insolação 
total anual de 2.625 horas, temperatura 
média anual de 280C, amplitude térmica 
de 11,50C, fotoperíodo médio anual de 
12 h (19/dia), com mínimo de 11 h (46/
dia) e máximo de 12 h (29/dia) (Medei-
ros, 2006).

As cultivares de milho avaliadas 
foram um híbrido simples (SWB551, 
de caráter superdoce), três híbridos tri-
plos (P3232, AG4051 e BM3061), um 
híbrido duplo (AG1051) e uma cultivar 
(Cativerde 2), submetidas a quatro den-
sidades de plantas (30; 40; 50 e 60 mil 
plantas ha-1).

Utilizou-se o delineamento experi-
mental em parcelas subdivididas com 
seis tratamentos principais (cultivares), 
quatro tratamentos secundários (densi-
dades de plantas) e quatro repetições 
dispostas em blocos casualizados. Cada 
sub-parcela foi constituída por seis filei-
ras, com cinco metros de comprimento, 
espaçadas 0,6 m, considerando-se como 
área útil as quatro centrais.

O solo da área experimental é do tipo 
Argissolo Vermelho-Amarelo, eutrófico, 
textura arenosa e relevo suave ondulado 
(Cordeiro, 2003 ), ocupado anteriormen-
te com culturas de milho e feijão. O sis-
tema de preparo de solo empregado foi 
o convencional, por meio de aração e de 
duas gradagens niveladoras. De acordo 
com os resultados da análise química 
do solo (na profundidade de 0 a 0,20 m) 
foram obtidos os seguinte valores: pH 
(KCl N)= 5,8; MO= 6 g dm-3; P resina= 
4 mg dm-3; K= 1,0 mmolc dm-3; Ca= 
15 mmolc dm-3; Mg= 6,0 mmolc dm-3; 
H+Al= 17 mmolc dm-3; SB= 22 mmolc 
dm-3; T= 39 mmolc dm-3; e V= 56 %. Na 
calagem, realizada sessenta dias antes da 
semeadura, foi utilizado calcário com 
34% de CaO, 14% de MgO, 90% de 
PRNT, em quantidade suficiente para 
elevar a saturação por bases a 70%. A 
adubação de semeadura, efetuada por 
meio do formulado 5-30-15, na dose 
de 400 kg ha-1, foi feita manualmente, 
no fundo de sulcos com 15 cm de pro-
fundidade, juntamente com esterco de 
curral, este, em quantidade equivalente 
a 15 t ha-1. A adubação de cobertura foi 
realizada manualmente, a 20 cm das 
fileiras das plantas e incorporada ao solo 
em sulcos com 5 cm de profundidade. 
No caso do adubo nitrogenado (uréia), 

O milho consumido no estádio de 
grão leitoso ou pastoso, tem sido pro-
duzido com o uso de cultivares comuns 
de endosperma normal, promovendo, 
dessa forma, grandes variações nas 
texturas dos grãos comercializados e 
evidenciando o pouco conhecimento 
que os produtores têm sobre a existência 
de cultivares desenvolvidas especifica-
mente para esse fim, com características 
mais atrativas para o consumidor (Paiva 
Junior et al., 2001). Há centenas de cul-
tivares de milho disponíveis no mercado 
de sementes no Brasil, das quais quinze 
são recomendadas pelas firmas produto-
ras de semente como apropriadas para 
milho-verde (Pereira Filho et al., 2003).

A recomendação de cultivares espe-
cíficas para produção de milho-verde, 
aliadas à adequada densidade popu-
lacional e à adubação equilibrada são 
ações responsáveis para o bom desem-
penho da cultura (Farinelli et al., 2003). 
Avaliar novas cultivares de milho, em 
espaçamento reduzido entre as linhas 
e com diferentes densidades de plantas 
se faz necessário, uma vez que as novas 
cultivares disponíveis no mercado são 
mais produtivas, têm porte mais baixo 
e arquitetura foliar mais ereta, em rela-
ção aos materiais mais antigos, o que 
favorece a adoção de arranjo de plantas 
que permita distribuir de maneira mais 
eqüidistante as plantas na área, propor-
cionando aumentos da produtividade 
(Alvarez et al., 2006).

O objetivo do trabalho foi avaliar o 
rendimento comercial de espigas verdes 
e outras características de seis cultivares 
de milho, submetidas a diferentes den-
sidades de plantas, com a utilização de 
irrigação por aspersão.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em 
área experimental do Colégio Agrícola 
de Teresina, da Universidade Federal 
do Piauí, localizada em Teresina-PI 
(505’S, 42048’W, altitude 78 m). A região 
apresenta clima tropical com chuvas de 
verão e outono, com precipitação média 
anual de 1.377 mm, sendo mais elevada 
nos meses de março e abril. Apresenta 
evapotranspiração potencial média 
anual de 2.973 mm, umidade relativa 
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Tabela 1. Médias de altura de planta, altura da inserção da primeira espiga, comprimento e 
número de espigas verdes comerciais despalhadas, de seis cultivares de milho submetidas 
a quatro densidades de plantas (averages of plant height, height of insertion of the first ear, 
length and number of commercial green ears without straw of six corn cultivars undergoing 
four planting densities). Teresina, UFPI, 2007.

Fontes de Variação
Altura 

de planta 
(cm)

Altura da 
1ª espiga 

(cm)

Espiga despalhada

Comprimento 
(cm)

Número 
(mil/ha)

Densidade (plantas/ha) (D)
30.000 202 d 103 d 17,9 a 20,5 c
40.000 208 c 108 c 17,1 b 26,6 b
50.000 217 b 113 b 16,7 c 29,9 a
60.000 225 a 119 a 16,2 d 26,1 b
Teste F 152,10 ** 106,44 ** 66,24 ** 31,41 **
DMS (Tukey) a 5%  3,09  2,50  0,33  3,93
Cultivar (C)
BM3061 217 a 118 a 17,2 ab 30,8 a
AG1051 209 b 111 ab 17,7 a 29,2 a
P3232 218 a 117 ab 17,6 a 28,4 a
AG4051 215 ab  110 b 17,2 ab 27,5 a
Cativerde 2 222 a 109 b 16,5 bc 20,3 b
SWB 551 196 c 101 c 15,8 c 18,3 b
Teste F 39,03 ** 12,55 ** 13,81 ** 22,68 **
DMS (Tukey) 5%  6,83  8,21  0,88  2,25
Teste F (D x C)  2,21 *  2,33 *  0,82 ns  0,86 ns

CV (%) Cultivar  2,78  6,41  4,50 13,25
CV (%) Densidade  1,89  2,94  2,55 11,41

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de proba-
bilidade. ** e *= significativo a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente; 
NS= não-significativo; D x C = interação densidades por cultivares (averages followed by 
the same letter do not differ, by Tukey test, 5% probability.** and *= significant at 1% and 
5% probability by F test, respectively, NS= non-significant, D x C = densities per cultivars 
interaction).

nal (Tabela 1). As cultivares AG4051, 
AG1051, P3232 e BM3061 contiveram 
espigas comerciais com comprimentos 
superiores aos dos outros materiais ava-
liados. A SWB551, apesar de apresentar 
espigas com comprimento inferior aos 
demais híbridos, é interessante por se 
tratar de cultivar de milho superdoce 
que, de acordo com Lemos et al. (2002), 
tem potencial para textura superior, com 
alto teor de açúcares e pouco amido 
no endosperma. Esse componente foi 
influenciado pelo incremento na densi-
dade populacional, como pode ser ob-
servado na análise de regressão (Figura 
1). Entretanto, mesmo sob populações 
de 60.000 plantas, as espigas revelaram 
comprimento comercial aceitável. Paiva 
Junior et al. (1998), Cruz & Pereira 

2000).
Para altura de inserção da primeira 

espiga constatou-se que houve in-
fluência das cultivares (C), densidade 
populacional (D) e da interação C x D 
(Tabela 1). As maiores alturas foram 
obtidas pelas cultivares BM3061, P3232 
e AG1051. Nas cultivares AG4051, 
BM3061, P3232, Cativerde 2 e SWB551 
observou-se um acréscimo linear em 
altura com o aumento da densidade 
populacional. A cultivar AG1051 teve 
incrementos significativos na altura de 
inserção da primeira espiga, de acordo 
com uma equação quadrática, até a po-
pulação de 60 mil plantas ha-1 (Figura 1).

O comprimento de espigas comer-
ciais despalhadas foi influenciado pelas 
cultivares e pela densidade populacio-

grãos leitoso-pastosos (R3), em DAE e 
GD. Foram consideradas espigas comer-
ciais despalhadas aquelas com tamanho 
superior a 15 cm, conforme Paiva Junior 
et al. (2001) e com diâmetro superior a 4 
cm, granadas e isentas de insetos-praga 
e doenças.

Para o cálculo de GD, consideraram-
-se 80C como temperatura-base e tem-
peratura mínima, por ser considerada 
como a mais adequada (Brunini, 1995; 
Barbano et al., 2000) e 350C (Guiscem 
et al., 2000) como temperatura máxima.

Os dados obtidos foram submeti-
dos à análise de variância pelo teste 
F de acordo com o delineamento ex-
perimental adotado. As médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Para avaliar o efeito da 
densidade populacional sobre as carac-
terísticas avaliadas, utilizou-se a análise 
de regressão polinomial até 30 grau, de 
acordo com o software ESTAT (1993).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A altura de plantas foi influenciada 
pelas cultivares, pelas densidades e pela 
interação entre os dois fatores (Tabela 
1). As cultivares Cativerde 2, P3232, 
BM3061 e AG1051 apresentaram as 
maiores alturas de plantas. As cultivares 
AG1051, BM3061, P3232, Cativerde 2 
e SWB551 expressaram incrementos 
positivos e lineares nesse componente, 
com o acréscimo da densidade popula-
cional, ao passo que a cultivar AG4051 
apresentou incrementos significativos 
de acordo com uma equação quadrática, 
até a população de 60 mil plantas ha-1 

(Figura 1). Os valores crescentes para 
altura de plantas, com o aumento da 
densidade populacional, também fo-
ram observados por Paiva Junior et al. 
(1998), Barbieri et al. (2005) e Alvarez 
et al. (2006), contrastando com os re-
sultados obtidos por Silva et al. (2007). 
Provavelmente, sob altas densidades 
populacionais, ocorra interferência na 
qualidade da luz que atinge o interior 
do dossel, incrementando a quantidade 
de vermelho distante (VD) e diminuin-
do a quantidade do vermelho (V). O 
aumento da relação VD/V pode alterar 
a arquitetura de planta, estimulando a 
dominância apical, com a elongação dos 
entrenós (Ballaré et al., 2000; Sangoi, 

DR Rocha et al.



395Hortic. bras., v. 29, n. 3, jul.- set. 2011

Filho (2002) e Silva et al. (2007), simi-
larmente ao observado neste trabalho, 
verificaram que o aumento da densidade 
de plantas promoveu a redução do com-
primento de espigas.

A redução no comprimento de es-
pigas com a elevação da população de 
plantas pode ser atribuída ao aumento 
da competição por nutrientes e luz, e a 
conseqüente redução de fotoassimila-
dos. Sob baixas densidades populacio-
nais, a produção individual por planta 
é máxima (Fornasieri Filho, 2007). Em 
menores densidades, cada planta rece-
be maior quantidade de luz e tende a 
produzir espigas maiores em função da 
eficiência na interceptação da radiação 
incidente (Argenta et al., 2001), quando 
outros fatores ambientais são favoráveis.

Com relação ao número de espigas 

comerciais despalhadas, houve influência 
das densidades e das cultivares (Tabela 
1). As cultivares AG4051, AG1051, 
BM3061 e P3232 apresentaram maior 
número de espigas que a cultivar 
Cativerde 2 e o híbrido simples de 
milho-doce (SWB551). Embora existam 
cultivares de polinização livre tão boas 
quanto os híbridos, normalmente, as 
cultivares apresentam menor potencial 
produtivo que os híbridos, conseqüência 
do vigor híbrido. As cultivares de milho-
-doce, são menos produtivas que as de 
milho comum.

A cultivar AG1051 respondeu po-
sitivamente ao incremento na densi-
dade populacional, ao passo que, para 
AG4051, BM3061, P3232, Cativerde 
2 e SWB551, o máximo número de 
espigas ocorreu com populações de 

57.500, 42.500, 55.000, 43.333 e 55.000 
plantas ha-1, respectivamente (Figura 1). 

Em maiores densidades, há tendência 
de menor produção de espigas com 
padrão comercial, pois cada planta re-
cebe menores quantidades de nutrientes, 
água e luz, o que pode ter reduzido o 
metabolismo celular, com conseqüente 
diminuição no comprimento e diâmetro 
de espigas. Cruz & Pereira Filho (2003) 
e Fornasieri Filho (2007) relataram que 
o rendimento de uma lavoura de milho 
eleva-se com o aumento da densidade 
de plantas até atingir uma densidade 
ótima, a partir da qual ocorre decréscimo 
progressivo de produtividade.

Quanto à duração do período com-
preendido entre a emergência e o 
florescimento masculino, com base 
em dias após emergência (DAE) e no 
acúmulo térmico (GD), ocorreram di-
ferenças significativas entre cultivares 
e entre densidades de plantas (Tabela 
2). Para este período a cultivar P3232 
foi a mais tardia (46,3 DAE e 1075 
GD), com BM3061 constituindo-se na 
mais precoce (42,1 DAE e 980 GD). 
Para esse mesmo período, Brunini et 
al. (1995), obtiveram resultados que 
variaram de 49 a 59 DAE e Oliveira 
(1997) registrou resultados com 48 e 56 
para DAE e entre 672 e 798 para GD. 
No presente experimento, os valores de 
DAE obtidos foram inferiores aos destes 
autores, provavelmente por influência da 
temperatura de Teresina que, durante o 
experimento, teve amplitude de 21,1 a 
33,70C.

Quanto à duração do período com-
preendido entre a emergência e a co-
lheita de espigas verdes, observou-se 
diferenças entre as cultivares, tanto 
para DAE quanto para GD (Tabela 2). 
Com relação às cultivares, destacou-se 
o híbrido P3232, alcançando os maiores 
valores de DAE (68,3) e GD (1586); os 
menores valores em DAE (62,1) e GD 
(1441) foram expressos por BM3061. 
A duração do período de emergência à 
colheita de espigas verdes, em DAE e 
em GD, independentemente das culti-
vares, cresceu da menor para a maior 
população de plantas (Figura 2). Tam-
bém, Vieira (2007) verificou no híbrido 
super-doce SWB551 que ocorreu um 
atraso de quatro dias entre a menor e a 
maior densidade de plantas.

Tabela 2. Médias do período de duração, em dias após a emergência (DAE) e em unidade 
calórica (GD), para florescimento masculino (VT) e colheita de espigas verdes comerciais 
despalhadas (R3), de seis cultivares de milho submetidas a quatro densidades de plantas 
(average period of time, in days after emergence (DAE) and caloric unit (GD) for male 
flowering (VT) and harvest of marketable green ears without straw (R3), of six cultivars of 
corn subjected to four plant densities). Teresina, UFPI, 2007.

Fontes de variação
VT R3

DAE GD DAE GD
Densidade (plantas ha-1) (D)
30.000 43,1 d 1002 c 64,2 c 1494 c
40.000 43,6 c 1014 b 64,8 b 1508 b
50.000 44,2 b 1028 a 65,3 a 1517 a
60.000 44,5 a 1034 a 65,5 a 1523 a
Teste F 81,95 ** 85,33 ** 36,33 *** 25,35 **
DMS (Tukey) a 5%  0,25  5,84  0,35  9,23
Cultivar (C)
P3232 46,3 a 1075 a 68,3 a 1586 a
SWB551 43,9 b 1021 b 65,6 b 1524 b
CAtiverde 2 43,9 b 1017 b 65,2 bc 1519 b
AG4051 43,7 b 1015 b 64,8 c 1507 b
AG1051 43,4 b 1010 b 63,8 d 1484 c
BM3061 42,1 c  980 c 62,1 e 1441 d
Teste F 31,17 ** 28,42 ** 139,92 ** 88,07 **
DMS  1,10 26,57   0,80 23,47
Teste F (D x C)  1,38 ns  1,55 ns   1,50 ns  1,17 ns

CV (%) Cultivar  2,19  2,27   1,08  1,35
CV (%) Densidade  0,76  0,75   0,71  0,80

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabi-
lidade. ** e *= significativo a 1% e 5% de probabilidade, pelo teste F, respectivamente; NS= 
não-significativo; D x C = interação densidades e cultivar (averages followed by same letter 
do not differ by Tukey test, at 5% probability. ** and *= significant at 1% to 5% of probability 
by F test, respectively, NS= not significant, D x C = densities per cultivars interaction). 

Efeitos da densidade de plantas no rendimento comercial de espigas verdes de cultivares de milho
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Conclui-se que o incremento na den-
sidade populacional em milho aumenta 
a altura da planta e da primeira espiga 
e reduz o comprimento das espigas. 
Todas as cultivares contiveram espigas 
verdes com comprimento e número de 

espigas adequados à comercialização, 
com destaques para o híbrido duplo 
AG1051 e os híbridos triplos AG4051, 
BM3061 e P3232. AG1051 revelou 
a maior capacidade de suportar altas 
densidades de plantas, uma vez que ob-

teve maior comprimento da espiga e do 
número de espigas nas populações mais 
altas. P3232 apresenta, ciclo e acúmulo 
térmico superiores às demais cultivares, 
com BM3061 constituindo-se no mais 
precoce.

  

  

Figura 1. Altura de plantas, altura de inserção da primeira espiga, comprimento de espigas verdes comerciais despalhadas e número de 
espigas comerciais despalhadas, de seis cultivares de milho em função de quatro densidades de plantas (plant height, height of insertion 
of the first ear, length of marketable green ears without straw and number of marketable ears of six cultivars of corn, obtained with four 
planting densities). Teresina, UFPI, 2007.

DR Rocha et al.
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Figura 2. Duração do período da emergência ao florescimento masculino (VT) e da emergência à colheita de espigas verdes (R3), em DAE 
e GD, em função das densidades de plantas, nas seis cultivares (duration of the period from the emergence to male flowering (VT) and from 
emergence to harvest of green ears (R3) in DAE and GD, as a result of plant densities, in the six cultivars). Teresina, UFPI, 2007.
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ABSTRACT
The work was carried out at UNESP, Jaboticabal, São Paulo State, 

Brazil, from September to December 2006, to evaluate the effect 
of nitrogen fertilization on intercropping of lettuce and rocket. The 
experiment was conducted in a randomized complete block design, 
with four replications, treatments being arranged in a 4 x 4 + 2 
factorial design. The treatments were the result of a combination of 
four N rates for lettuce (0, 65, 130 and 195 kg ha-1) and four N rates 
for rocket (0, 65, 130 and 195 kg ha-1), plus two additional treatments, 
which corresponded to lettuce and rocket under single cropping. 
Veronica (lettuce) and Folha Larga (rocket) were the cultivars used. 
An increase in the N rate for both cultures, under intercropping 
system, caused fresh matter gains and higher yields for lettuce and 
rocket, maximizing the land equivalent ratio (1.84) at 127 kg ha-1 of 
N for lettuce and 195 kg ha-1 of N for rocket.

Keywords: Lactuca sativa, Eruca sativa, cultivation system and 
nutrition.

RESUMO
Adubação nitrogenada em consórcio de alface e rúcula

O trabalho foi conduzido na UNESP, Jaboticabal-SP, de setembro 
a dezembro de 2006, com objetivo de avaliar o efeito da adubação 
nitrogenada em consórcio de alface e rúcula. O delineamento experi-
mental foi de blocos casualizados completos, com quatro repetições, 
sendo os tratamentos arranjados em esquema fatorial 4 x 4 + 2. Os 
tratamentos resultaram da combinação de quatro doses de N para a 
alface (0, 65, 130 e 195 kg ha-1) e quatro doses de N para a rúcula (0, 
65, 130 e 195 kg ha-1), mais dois tratamentos adicionais, correspon-
dentes aos monocultivos de alface e rúcula. As cultivares utilizadas 
foram Verônica (alface) e Folha Larga (rúcula). O aumento da dose 
de N para ambas as culturas, em consórcio, proporcionou incrementos 
na massa fresca e produtividade de alface e da rúcula e maximizou 
o índice de eficiência de uso da área (1,84) na dose 127 kg ha-1 de N 
para a alface e 195 kg ha-1 de N para rúcula.

Palavras-chave: Lactuca sativa, Eruca sativa, sistema de cultivo 
e nutrição.
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depends on the complementariness 
among the crops involved (Vandermeer, 
1981).

One of the aspects of intercropping 
that has been little studied is the 
fertilization of the involved crops. 
The nutritional requirements of the 
species may change as a result of 
interaction. According to the literature, 
authors use nutrient rates recommended 
for the single cropping of the most 
demanding vegetable when planting 
the intercropping system. Side dressing 
is applied either only for the vegetable 
considered the main crop in the 
intercropping system (Oliveira et al., 
2004; Barros Júnior et al., 2005), or 
separately for each vegetable in the 
intercropping system (Cecílio Filho & 
May, 2000; Costa et al., 2007). In both 
cases, fertilization recommendations in 
the literature are adopted for the crops 
cultivated alone, that is, single cropping.

Nitrogen is an outstanding nutrient 
because of the morpho-physiological 
alterations it causes in vegetables. 
Qualitatively it is the most important 

nutrient for their development and is 
present in the dry matter in greater 
quantity than any other element 
considered (Engels & Marschner, 1995).

Studies were not found in the 
Brazilian or international literature 
regarding nitrogen fertilization for 
intercropped lettuce and rocket. 
However there are studies that show 
positive responses of lettuce (Lédo et al., 
2000; Pereira et al., 2003; Mantovani 
et al., 2005; Resende et al., 2005) and 
rocket (Ahmed et al., 2000; Ceylan et 
al., 2002; Purquerio, 2005) to nitrogen 
fertilization.

The N requirement for the crops 
is not known in intercropping so that 
it is not yet known whether fertilizer 
should be applied to each crop in the 
intercropping system, or to only one, 
and in what quantity. There is also 
the issue of possible shading of one 
crop over another that may modify, for 
better or worse, the metabolism of this 
crop compared to its standard in single 
cropping.

Thus the objective of the present 

The major concern in research is to 
create technology for rational use 

of natural resources and agricultural 
chemicals to produce healthier food 
with less environmental impact and 
consequently, a more sustainable 
productive system. One of the available 
technologies that may help to carry out 
this work philosophy is intercropping 
where two or more species are planted 
in the same area.

Horticulture is one of the agricultural 
segments that can benefit from the use 
of this practice because production is 
characterized by the intensive use of 
renewable and nonrenewable resources. 
Vegetable intercropping might also 
contribute to sustainable agriculture 
or one with less environmental impact 
(Rezende, 2004).

The effective advantage of an 
intercropping system compared to 
single cropping is more evident when 
the involved crops have different 
requirements for the available resources, 
either in quality, quantity or demand 
period. Thus intercropping efficiency 
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study was to assess the effect of nitrogen 
rates for lettuce and/or rocket in an 
intercropping system on the species 
growth and yield and the land efficiency 
ratio.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was carried out in the 
field from September 26 to December 2, 
2006, in UNESP, Jaboticabal Campus 
(21°15’22’’S, 48°18’58’’N and 575 m 
altitude).

The soil in the experimental area 
was a typical Red Eutroferric Latossol 
with a heavy clay texture, A moderate 
caulinitic-oxydic, with gently rolling to 
rolling relief (Embrapa, 1999). The soil 
chemical analysis showed pH (CaCl2) 
5.6; 22 g dm-3, organic matter 147 mg 
dm-3 P (resin) and the following were 
obtained in mmolc dm-3: 5.8; 40 and 16 
K, Ca and Mg, and 67 V%.

A complete randomized block 
design was used with four replications 
and the treatments were arranged in a 4 
x 4 + 2 factorial design. The treatments 
were the combination of four N rates 
for lettuce (0, 65, 130 and 195 kg ha-1) 
and four N rates for rocket (0, 65, 
130 and 195 kg ha-1), plus two further 
treatments, corresponding to lettuce and 
rocket under single cropping. The rates 
used in the treatments where based on 
recommendations by Trani et al. (1997) 
of 130 and 160 kg ha-1 of N for lettuce 
and rocket, respectively. The rates 
(treatments) were the same for the two 
cropping systems (single cropping and 
intercropping system).

The 2 .88  m²  (1 .2  x  2 .4  m) 
experimental unit was set up for 40 
lettuce plants, cropped in 0.30 x 0.25 
m spacing and the rocket, in single 
cropping, in 0.25 x 0.05 m spacing, in a 
total of 192 plants. In the intercropping 
system, the rocket was sown in furrows 
located halfway between the lettuce 
rows. In this cropping system the lettuce 
was considered the main crop and the 
rocket the secondary crop.

Lime was applied to raise the base 
saturation to 80%, using calcinate 
limestone, with PRNT = 120%. The 
plots were then prepared. At planting, 
50 kg ha-1 of K2O and 200 kg ha-1 of 

P2O5 were applied to all the experimental 
units, based on the soil analysis for the 
lettuce and rocket crops, using potassium 
chloride and simple superphosphate as 
sources. For N, when pertinent (nitrogen 
was not applied to the control), 30.8% of 
the N rates of the treatment were applied 
at planting and the rest as side dressing; 
the quantity was divided equally and 
applied at 10, 20 and 30 days after 
transplant (DAT) for lettuce and 7, 14 
and 21 days after sowing (DAS) for 
rocket (Trani et al.,1997).

The lettuce, Veronica cultivar, was 
sown on September 26, 2006, on 
288-well expanded polystyrene trays 
with Plantmax HA® as substrate. The 
seedlings were transplanted on October 
30, 2006, when they presented four 
leaves. The rocket, Folha Larga cultivar, 
was sown on the same day as the lettuce 
transplant directly in the plot and 
thinned at 10 DAS for proper spacing 
between plants in the row.

The weeds were controlled twice 
by hand hoeing. Fifteen days after 
setting up the experiment imidacloprid 
insecticide was sprayed twice to 
control thysanoptera and aphids. Spray 
irrigation was carried out according to 
the crop needs.

The rocket was harvested on 
November 30, 2006, (31 DAS) and the 
lettuce on December 2, 2006, (33 DAT). 
The following were assessed: green 
matter of the lettuce plants located in 
the external and internal rows (g plant-1), 
lettuce yield (kg ha-1), rocket green 
matter (g m-1), rocket yield (kg ha-1) and 
the land efficiency rate (LER) proposed 

by Willey (1979).
The four plant rows, excluding 

the first and last plant from each row, 
were considered as useful plot in the 
assessment of the agronomic traits of 
the lettuce, in single cropping or the 
intercropping system. In the assessment 
of the rocket agronomic traits, in single 
cropping, the useful plot consisted of 
the two central rows, excluding 0.30 
m from both ends of every row. In the 
intercropping system, the three rocket 
rows between the lettuce rows were 
assessed without considering the first 
and last 0.30 m of each row.

Analysis of variance was carried out 
by the F test, following the proposed 
design, using the Estat statistical 
program, of the Department of Exact 
Sciences at UNESP, Jaboticabal campus. 
In the analysis, for the traits of each 
crop, a 4 x 4 + 2 factorial design was 
considered (additional treatment for the 
lettuce or rocket in single cropping). 
However, a quadratic polynomial 
surface response study was carried 
out regardless of whether there was 
significant interaction of these factors 
in the analysis of variance, which when 
significant (F test p<0.05), was used 
to study the factor interaction. The 
Statistica program was used to make 
the graphs and the SAS program for the 
other analyses.

RESULTS AND DISCUSSION

There was significant difference 
between the single cropping (control) 
and intercropping systems (factorial) 

Nitrogen fertilization on intercropping of lettuce and rocket

Table 1. Fresh weight of indoor plants of lettuce (MFPI) and external lettuce (MFPE), lettuce 
yield (PA), fresh weight of rocket (MFR) and yield of rocket (PR) according to the single 
cropping and the intercropping (massa fresca de plantas internas de alface (MFPI) e externas 
de alface (MFPE), produtividade de alface (PA), massa fresca de rúcula (MFR) e produtividade 
de rúcula (PR) em função do monocultivo e dos consórcios). Jaboticabal, UNESP, 2008.

Treatment
Lettuce Rocket

MFPI MFPE PA 
(kg/ha)

MFR 
(g/m)

PR
 (kg/ha)(g/plant)

Single cropping  312.80a2 290.31a 26,486.88a 606.44a 16,010.08a 
Intercropping¹ 229.88b 234.94b 20,446.77b 569.88a 11,283.42b 

¹Factorial 4 x 4: N rates lettuce and N rates rocket. 2Means in column followed by different 
letters differ significantly by F test at 1% probability (fatorial 4 x 4: doses de N alface e doses 
de N rúcula. ²Médias na coluna seguidas por letras distintas diferem significativamente pelo 
teste F a 1% de probabilidade).
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explain the higher single cropping 
values was that in this type of statistical 
analysis, single cropping was compared 
to the intercropping mean (factorial 
system), consequently low values 
such as the combination of 0 kg ha-1 
N in lettuce with 0 kg ha-1 N in rocket 
contributed to the decreased in the 
factorial mean.

The rocket N rates influenced almost 
all the traits, but effect was not observed 
on the lettuce green matter of plants 
located on the central rows of the plot 
(MFPI). The interaction of the factors 
influenced the assessed traits. There 
was significant interaction for the 
land efficiency rate (LER) between 
the control (single cropping) and the 
factorial (intercropping systems). For 
MFPI and for plants on the plot border 
(MFPE) we observed superiority of the 
single cropping in comparison to the 
intercropping (factorial), in 36.1 and 
26.6%, respectively. These results were 
different from those reported by Costa 
(2006) who did not observed difference 
in lettuce green and dry matter in 
single cropping and intercropping with 
rocket. Lettuce yield in single cropping 
(16,010.08 kg ha-1) was 41.9% greater 
than that of the intercropping system 
(11,283.42 kg ha-1).

Quadratic polynomial surface 
responses to nitrogen rates were fitted 
for all lettuce traits assessed.

The maximum green matter value of 
the lettuce plants (263.06 g planta-1) on 
the central rows (MFPI) was obtained 
with 144 kg ha-1 of N applied to the lettuce 
crop and with 43 kg ha-1 of N applied to 
the rocket (Figure 1A). The maximum 
value obtained in intercropping was 
15.9% less than the MFPI of the single 
cropping (312.81 g plant-1, Table 1). If 
only the 130 kg ha-1 of N applied to the 
lettuce single cropping are considered, 
the intercropping system would have an 
MFPI of 258.80 g plant-1, that is, 98.4% 
of the maximum. Thus the contribution 
of the fertilization for rocket to the 
lettuce MFPI was very small.

To obtain 95% (249.9 g plant-1) of the 
maximum MFPI, lettuce fertilization in 
intercropping should be approximately 
105 kg ha-1 without fertilization for 
rocket. The rate of approximately 82 kg 
ha-1 for lettuce was sufficient to obtain 

Figure 1. Response surface isolines for the fresh matter of inside (A) and outside plants (B), 
and lettuce yield (C) under intercropping, for nitrogen rates in the fertilizers applied to lettuce 
and rocket (isolinhas da superfície de resposta para massa fresca de plantas internas (A) e 
externas (B) e produtividade de alface (C) em consórcio, em função das doses de nitrogênio 
nas adubações de alface e de rúcula). Jaboticabal, UNESP, 2008.

result was attributed to the lack of 
intraspecific competition in single 
cropping. Another factor that may 

for all the lettuce traits assessed and the 
values were higher in single cropping 
than in intercropping (Table 1). This 
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a very small quantity of N (3 kg ha-1) 
which needs not to be applied.

Without N fertilization for either 
crop, an MFPE of 117.21 g plant-1 was 
estimated, that is, a 59.1% reduction 
from the maximum obtained (Figure 
1B).

The MFPI and MFPE results were 
similar to those reported by Mantovani et 
al. (2005), who also observed quadratic 
fit of the cultivars for lettuce plant green 
matter in response to increase in the N 
rate. The authors obtained the maximum 
533 g plant-1 for the Veronica cultivar, 
at the rate of 830 mg pot-1 of N that 
corresponded, according to the authors, 
to 176 kg ha-1 N.

The large reductions observed in 
MFPI and MFPE showed the importance 
of concern with nitrogen fertilization, 
even in a highly fertile soil.

The maximum lettuce yield was 
23,744.48 kg ha-1, at the 100 kg ha-1 of 
N rate for lettuce and 195 kg ha-1 of N 
for rocket (Figure 1C). Mantovani et 
al. (2005), in Jaboticabal, also observed 
second degree polynomial fit of lettuce 
cultivars including Veronica, with 
increase in the N rates and reported that 
176 kg ha-1 N resulted in the maximum 
yield for this cultivar. Pereira et al. 
(2003), in the region of Maringá-PR, also 
observed this quadratic performance of 
the lettuce response in yield in function 
of the N rates and the maximum yield 
obtained in the intercropping system 
was 10.4% less than that obtained in 
single cropping.

Considering only fertilization of 130 
kg ha-1 N, as was applied to the lettuce 
in single cropping, the lettuce yield in 
intercropping would be 22,521.10 kg 
ha-1 that would be equivalent to 94.8% 
the lettuce maximum yield (Figure 1C).

In addition to the possible partial use 
of the nitrogen fertilizer by the rocket, 
the possibility of rocket interfering 
in the lettuce in the presence of other 
production factors should also be 
considered especially space. Although 
Costa (2006) stated that lettuce yield 
in single cropping did not differ from 
lettuce intercropped with rocket sown 
on the same day as the lettuce transplant, 
the same condition as the present study, 
it cannot be denied that there is less 

Figure 2. Response surface isolines for the fresh matter (A) and rocket yield (B) under 
intercropping, for nitrogen rates in the fertilizers applied to lettuce and rocket (isolinhas da 
superfície de resposta para massa fresca (A) e produtividade de rúcula (B) em consórcio, em 
função das doses de nitrogênio nas adubações de alface e de rúcula). Jaboticabal, UNESP, 
2008.

was close to that found for MFPE in 
the single cropping (290.31 g plant-1, 
Table 1). Unlike the observations for 
MFPI, the contribution of the nitrogen 
fertilization applied to rocket was not 
small, because if only the 130 kg ha-1 N 
supplied to the lettuce are considered, 
the MFPE would be 253.17 g plant-1, 
that is, 88.3% of the maximum obtained.

To obtain 95% (272.34 g plant-1) 
of the maximum MFPE, a lower 
combination would be with 112 kg ha-1 
of N for lettuce with 114 kg ha-1 of N 
for rocket, while 90% (258.0 g plant-1) of 
the maximum MFPE would be obtained 
with 145 kg ha-1 of N for the lettuce and 

90% of the maximum MFPI (236.75 g 
plant-1) without fertilization for rocket 
(Figure 1A). When N fertilization was 
not applied to either crop, the lettuce 
MFPI in intercropping decreased by 
42.5% compared to the maximum MFPI 
obtained in intercropping (Figure 1A) 
and by 51.7% compared to the MFPI 
of plants in single cropping (Table 1).

The fertilization was more efficient 
when the N was applied to lettuce for 
the maximum MFPE (286.67 g plant-1) 
that can be obtained by fertilizing the 
intercropping system with 104 kg ha-1 
for lettuce and 195 kg ha-1 N for rocket 
(Figure 1B). This maximum value 

Nitrogen fertilization on intercropping of lettuce and rocket
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space for lettuce growth in intercropping 
systems. While lettuce in single cropping 
has 0.075 m2, in intercropping the area 
for its growth is restricted to at most, 
half of that available in single cropping.

Cecílio Filho et al. (2008) assessed 
chicory and rocket intercropping 
depending on the rocket sowing season 
in relation to chicory transplant. In the 
intercropping system, where the species 
are sown and transplanted on the same 
day, chicory reached the culture line of 
the rocket after the 33rd day, of 40 days 
of the cycle.

To obtain 95% (22,557.26 kg 
ha-1) of the maximum yield found, 
lettuce nitrogen fertilization should be 
approximately 130 kg ha-1 and nitrogen 
fertilizer need not be applied to the 
rocket. To obtain 90% (21,370.03 kg ha-1) 
of the maximum yield, N fertilization 
of approximately 100 kg ha-1 should 
be applied to the lettuce, without N 
fertilization for the rocket (Figure 
1C). Therefore, to produce 5 or 10% 
less the quantity of N supplied to the 
intercropping system should be reduced 
by 164 or 194 kg ha-1 and in addition to 
be labor savings in rocket fertilization 
which becomes unnecessary in both 
cases. There are also costs such as labor 
for harvest, packing and transport that 
should be considered in the decision to 
aim for maximum or 90 or 95% of the 
maximum yield.

Not applying nitrogen fertilizer to 

the crops in intercropping resulted in 
a very sharp reduction in lettuce yield, 
about 50% of the maximum (Figure 1C).

There was significant difference for 
the rocket traits between the control 
(single cropping) and the factorial 
(intercropping) only for yield and, 
as observed for all the lettuce traits, 
the rocket yield in single cropping 
was greater than the mean of the 
intercropping system (Table 1).

Quadratic polynomial surface 
responses to nitrogen rates were fitted 
for rocket green matter and yield.

The maximum rocket green matter 
(RGM), 729.11 g plant-1 was obtained 
in the intercropping system, with 195 
kg ha-1 N for the lettuce and 181 kg 
ha-1 N for the rocket (Figure 2A). This 
RGM was 20.2% greater compared to 
that obtained in single cropping, 606.44 
g plant-1 (Table 1). When nitrogen 
fertilization was not applied to either of 
the crops, the RGM decreased 70% from 
the maximum value obtained. Purquerio 
(2005) also observed an increase in the 
rocket green matter with increases in 
nitrogen rates for the crop, where the 
maximum RGM was obtained at the rate 
of 240 kg ha-1.

It can be inferred that the rocket 
benefi ted much more from the 
fertilization applied to lettuce than 
the lettuce did from the fertilization 
for rocket. This was because if only 
the nitrogen fertilization carried out 

for the single cropping (130 kg ha-1) 
was considered, the rocket RGM in 
intercropping would be a 463.52 g 
plant-1, about 64% of the maximum 
obtained.

The great contribution of lettuce 
fertilization on rocket production can be 
observed in the analysis of the isolines 
in Figure 2A. For each kilogram of N 
supplied to the rocket or lettuce, the 
rocket RGM production was greater 
with the lettuce fertilization. For 
example, considering the rate of 130 
kg ha-1 of N and that in one hectare 
there are 19,200 and 26,400 meters 
of cropped rows of rocket and lettuce, 
respectively, for each 1 g of N supplied 
in the rocket and lettuce fertilization, 
the RGM production was 68.47 g and 
122.85 g, respectively.

The  maximum rocke t  y ie ld 
(14,435.78 kg ha-1) was obtained with 
the combination of 195 kg ha-1 of N for 
lettuce and 180 kg ha-1 of N for rocket 
(Figure 2B). This maximum value was 
9.8% less than that obtained by rocket 
in single cropping (16,010.08 kg ha-1) 
(Table 1). Trani et al. (1994) reported 
a yield close the maximum obtained in 
the present study, with a N rate of 188 
kg ha-1 that produced 16,390 kg ha-1.

To obtain 95% (13,713.19 kg ha-1) 
of the maximum rocket yield, among 
many combinations, there is 163 kg ha-1 
of N for lettuce and 107 kg ha-1 of N for 
rocket. For 90% (12,992.20 kg ha-1) of 
the maximum production, 169 kg ha-1 
of N would be necessary for lettuce 
and 38 kg ha-1 of N for rocket (Figure 
2B). Therefore a savings of 105 and 168 
kg ha-1 of N was obtained, adding the 
quantities of N that would not be applied 
to the two crops in the intercropping 
system, if it was chosen to obtain 95 and 
90% of maximum yield, respectively, 
compared to the N rates necessary to 
maximize yield.

Without nitrogen fertilization for 
either crop, the rocket yield decreased 
by 70% compared to the maximum 
yield obtained (Figure 2B). Significant 
reductions in rocket yield were also 
reported by Trani et al. (1994) and 
Purquerio (2005). In the absence of 
nitrogen fertilization the crop yield 
decreased, respectively, by 75.6% and 
54.7% from the maximum obtained.

Figure 3. Response surface isolines for the land equivalent ratio (LER) for nitrogen rates in 
the fertilizers applied to lettuce and rocket under intercropping (isolinhas da superfície de 
resposta para o índice de eficiência de uso da área (EUA) em função das doses de nitrogênio 
nas adubações de alface e rúcula em consórcio). Jaboticabal, UNESP, 2008.
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Quadratic polynomial surface 
responses to nitrogen doses were fitted 
for LER indices assessed.

The maximum LER was 1.84 
(Figure 3) obtained with 127 kg ha-1 
of N for lettuce and 195 kg ha-1 of N 
for rocket. According to Gonçalves 
(1982), a LER value over 1 indicates an 
effect of cooperation or compensation 
between the intercropped crops, with 
advantages for the intercropping system. 
Costa (2006) assessed lettuce and rocket 
intercropping in function of cropping 
season and the rocket sowing time in 
relation to the transplant of three lettuce 
cultivars and observed that the LER 
of the intercropping systems ranged 
from 1.08 to 2.02, indicating that there 
was better use of the environmental 
resources and/or products, compared 
to the single cropping. Cecílio Filho 
et al. (2008) assessed the productive 
and economic viability of chicory and 
rocket intercropping depending on the 
season when the intercropping was 
established and also observed that all 
the intercropping systems assessed 
were shown to be viable from the 
point of view of the LER, ranging 
from 1.31 to 2.29. Rocket has been 
used as a secondary crop in vegetable 
intercropping because it has a short 
cycle, low/short stand and erect growth. 
These characteristics interfere little in 
the main crop and sometimes not at all, 
resulting not only in spatial but also 
temporal complementariness. However, 
intercropping recommendation cannot 
be based only on the LER assessment, 
because this index does not consider the 
quality of the food produced but only the 
quantity per area.

When the intercropping system was 
fertilized with quantities of less than 68 
kg ha-1 of N for rocket and 35 kg ha-1of 
N for lettuce, the intercropping did not 
result in a LER greater than 1 (Figure 3).

When the single cropping lettuce 
fertilization was used in the intercropping 
system, that is, 130 kg ha-1, the LER 
would be 1.58, about 14.1% less than 
the maximum land efficiency rate. This 
would occur mainly because of the great 
reduction in the rocket yield (about 24% 
of the maximum) because the loss for 

lettuce would be only 5.2%.
Figures 1C and 2B, that represent the 

lettuce and rocket yield, respectively, 
and Figure 3 that represents the LER, 
show that the index was maximized with 
N rates for lettuce and rocket very close 
to those that resulted in the maximum 
lettuce yield.

The increase in the N rates for both 
the crops, in the intercropping system, 
resulted in increases in the lettuce 
and rocket green matter and yield and 
maximized the land efficiency ratio 
(1.84) at the rate of 127 kg ha-1 N for 
lettuce and 195 kg ha-1 N for rocket.
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The efficiency of an intercropping 
depends directly on the cultivation 
system, crops and cultivars involved 
and there is a need for complementarity 
between these crops (Bezerra Neto et 
al., 2003; Gliessman, 2005). The large 

space, nutrients and sunlight, there is 
consequently a higher yield per area, 
which brings benefits from a plant to 
another, through the control of weeds, 
pests and diseases (Souza & Resende, 
2003).

The use of vegetables in intercropping 
sys tems has  shown severa l 

advantages in production, nutritional, 
economic and environmental aspects. 
When establishing a combination 
of plants that will use the same 

ABSTRACT
The intercropping practice is a viable technological option for the 

production of vegetables and the success of the association between 
crops will be greater the greater the complementarity between them. 
The present work was conducted from June to November 2006, at 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Rio Grande do Norte 
State, Brazil, to evaluate the productive performance of two lettuce 
and two rocket cultivars in two cultures in strip-intercropping systems. 
The experimental design was randomized complete blocks, with five 
replications and treatments arranged in a 2 x 2 + 2 factorial. The 
treatments consisted of the combination of two lettuce cultivars (Babá 
de Verão and Tainá) and two of rocket (Cultivada and Folha Larga) 
intercropped with carrot ‘Brasília’ plus two additional treatments 
(two lettuce cultivars or two rocket cultivars grown in sole crop). In 
each block a plot with carrot in sole crop was grown. The evaluated 
traits in lettuce were plant height and diameter, number of leaves 
per plant, productivity and shoot dry matter mass. In rocket were 
evaluated plant height, number of leaves per plant, green mass yield 
and shoot dry matter mass; and in carrot: plant height, total and 
marketable productivity, besides root classes, in long and medium 
roots, short roots and scrap roots. The Tainá lettuce cultivar had the 
best yield performance both in sole crop and intercropping system. 
The Cultivada and Folha Larga rocket cultivars had similar yield 
performance in both cropping systems. Both lettuce and rocket crops 
had better productive performance in the second culture. The mean 
production of carrot marketable roots in intercropping systems was 
68.3%, being 48.6% for long and medium roots and 19.7% for short 
roots, while in the sole crop the mean production of marketable 
carrot roots was of 75.0%, being 51.7% for long and medium roots 
and 23.3% for short roots.

Keywords: Lactuca sativa, Daucus carota, Eruca sativa, agronomic 
efficiency, combined analysis.

RESUMO
Combinação de cultivares de alface e rúcula em dois cultivos 

em consórcio com cenoura

A prática de consórcio é uma opção tecnológica viável para a 
produção de hortaliças e o sucesso da associação entre as culturas 
será tanto maior quanto maior a complementaridade entre elas. O 
presente trabalho foi realizado de junho a novembro de 2006, na 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, Brasil, para 
avaliar o desempenho produtivo de duas cultivares de alface e duas 
de rúcula consorciadas em faixas com cenoura em dois cultivos. O 
delineamento experimental foi em blocos completos casualizados 
com cinco repetições, com os tratamentos arranjados em esquema 
fatorial 2 x 2 + 2. Os tratamentos consistiram da combinação de 
duas cultivares de alface (Babá de Verão e Tainá) e duas de rúcula 
(Cultivada e Folha Larga) consorciadas com cenoura 'Brasília', 
mais dois tratamentos adicionais (duas cultivares de alface ou duas 
cultivares de rúcula cultivadas em cultivo solteiro). Em cada bloco 
foi inserida uma parcela com a cenoura em cultivo solteiro. As ca-
racterísticas avaliadas na alface foram altura e diâmetro de plantas, 
número de folhas por planta, produtividade e massa da matéria seca 
da parte aérea; na rúcula: altura de plantas, número de folhas por 
planta, rendimento de massa verde e massa da matéria seca da parte 
aérea, e na cenoura: altura de plantas, produtividade total e comercial, 
percentual de raízes longas e médias, de raízes curtas e de refugo. A 
cultivar de alface Tainá teve melhor desempenho, tanto em cultivo 
solteiro como consorciado. As rúculas ‘Cultivada’ e ‘Folha Larga’ 
tiveram desempenho produtivo semelhante em ambos os sistemas de 
cultivo. As culturas de alface e rúcula tiveram melhor desempenho 
produtivo no segundo cultivo. A produção de raízes comerciais de 
cenoura nos sistemas consorciados foi de 68,3%, dos quais 48,6% 
foram de raízes longas e médias e 19,7% de raízes curtas. A produção 
de raízes comerciais de cenoura no sistema solteiro foi de 75,0%, dos 
quais 51,7% foram de raízes longas e médias e 23,3% de raízes curtas.

Palavras-chave: Lactuca sativa, Daucus carota, Eruca sativa, 
eficiência agronômica, análise conjunta.
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challenge to the success of intercropping 
systems lies in the ability to determine 
the crops to be used, and specially the 
management of the intercropping, with 
a target maximizing the use of the area 
and meeting the interests of the producer 
(Ceretta, 1986). Therefore, the careful 
choice of component crops as well as of 
their association times or establishment 
is of paramount importance to provide 
the maximum exploitation of the 
advantages of the intercropping system 
(Rezende et al., 2005). Thus, the 
advantage of a crop association is most 
evident when the crops involved present 
differences between their requirements 
faced to the available resources, either 
in quality, quantity or timing of demand 
(Rezende, 2008).

When choosing companion crops, 
it is extremely important to exist some 
complementarity between them. This is 
possible when the species have different 
ecological niches, thereby maximizing 
the use of light and absorption of 
nutrients in more than one crop in a 
certain area and time (Santos, 1998). 
As an example of companion crops, a 
study of evaluation of lettuce cultivars 
in an association with carrot in two 
cultures, revealed that the association 
did not affect the carrot yield (Caetano 
et al., 1999). A similar result was 
found by Negreiros et al. (2002), when 
evaluating the performance of five 
cultivars of lettuce in sole crop and 
intercropping system with carrot under 
high temperature and high luminosity in 
Mossoró, Brazil.

With the appearance of new cultivars 
of lettuce, rocket and carrots, adapted 
to conditions of high temperature 
and ample sunlight in the Brazilian 
Northeast, it becomes important to 
search for informations and obtain 
comparative data on the behavior of these 
materials in sole crop and intercropped, 
seeking the high productivity and agri-
economic efficiency of the cropping 
systems. It also seeks to get products 
with high quality and high nutritional 
value. Therefore, the objective of this 
study was to evaluate the combination 
of two lettuce cultivars (Babá de Verão 
and Tainá) and two rocket cultivars 
(Cultivada and Folha Larga) strip-
intercropped with carrot cv. Brasília in 

two cultures.

MATERIAL AND METHODS

The research was conducted in the 
vegetable garden of the Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido, in 
Mossoró, Rio Grande do Norte State, 
Brazil, from June to November 2006, 
(5°11’S, 37°20’W and 18 m of altitude), 
in a soil classified as Eutrophic Yellow-
Red Ultisols (Embrapa, 1999). Samples 
were collected at the experimental 
area and mixed in order to obtain a 
composite sample, which was analyzed 
in the laboratory showing the following 
results: pH (1:2.5 water)= 7.83; Ca= 
4.80 cmolc dm-3; Mg= 0.60 cmolc dm-3; 
K= 0.40 cmolc dm-3; Na= 0.30 cmolc 
dm-3; Al cmolc dm-3= 0.00 and P= 5.2 mg 
dm-3. The climate of the region is semi-
arid and according to Köppen BSwh, 
dry and hot, with two weather stations: 
a drought, usually from June to January 
and a rainy season from February to May 
(Carmo Filho et al., 1991). During this 
research, the temperatures maximum, 
mean and minimum were of 35.5, 27.1 
and 19.2ºC in the first culture of lettuce 
and rocket, and of 37.1, 28.5 and 21.1ºC 
in the second culture, respectively. The 
daily sunshine was of 8.7 and 10.1 h 
and R.H. of 66.2% and 62.4% in these 
times of culture.

The experimental design was a 
complete randomized block with five 
replicates and treatments arranged in 
a factorial 2 x 2+2. The treatments 
consisted of the combination of two 
lettuce cultivars (Babá de Verão and 
Tainá) with two rocket cultivars 
(Cultivada and Folha Larga) intercropped 
with carrot Brasília plus two additional 
treatments (two lettuce cultivars or two 
rocket cultivars grown in sole crop). 
Also, in each block was grown a plot 
of carrot in sole crop to permit the 
comparison when the characteristics 
of this vegetable were analyzed. The 
lettuce and rocket cultivars were grown 
in two cultures during the cycle of 
carrot. The intercropping system was 
established by planting strips (four 
rows) of rocket and lettuce between 
strips of carrot (four rows also) in the 
harvest area of the plot, with 50% of 
the area occupied with the carrot (main 

crop), 25% with lettuce and 25% with 
rocket (secondary crops). This harvest 
area of the plot was flanked by one strip 
of carrot (guard strip) in one side and 
one strip of rocket (guard strip) on the 
other side (Figure 1). The total area of 
each plot in the intercropping system 
was 5.76 m2, with a harvest area of 3.20 
m2, containing 160 carrot plants and 160 
rocket plants in the spacing of 20 x 5 
cm and 40 lettuce plants in the spacing 
of 20 x 10 m.

The plots in sole crop had a total area 
of 1.44 m2, with a harvest area of 0.64 
m2 for the lettuce, containing 16 plants 
in the spacing of 20 x 20 cm, and for the 
rocket and carrot a harvest area of 0.80 
m2, containing 80 plants of rocket in the 
spacing of 20 x 5 cm, and 40 plants of 
carrot in the spacing of 20 x 10 cm. The 
population of plants recommended for 
sole crop in the region is approximately 
500,000 plants ha-1 for carrot (Barros 
Júnior et al., 2005), 250,000 plants 
per hectare for lettuce (Oliveira et al., 
2005) and 1,000,000 plants per hectare 
for the rocket (Moura et al., 2008), 
not considering 30% of traffic area, 
composed by corridors and roads.

The soil preparation consisted of 
harrowing followed by the construction 
of beds. Before installation of the field 
experiment a solarization on the beds 
with transparent plastic Vulcabrilho 
Bril Fles of 30 microns for 56 days was 
conducted, with the aim of reducing 
the population of soil phytopathogens, 
which would undermine the productivity 
of crops. Shortly after, fertilization 
was performed with 80 t ha-1 of cattle 
manure. A week before planting, 
fertilization was done in all plots, with 
30 kg ha-1 of nitrogen, as urea, 60 kg ha-1 
of P2O5 as single superphosphate and 30 
kg ha-1 of K2O as chloride potassium, 
according to the analysis of soil and 
recommendations of the Instituto de 
Pesquisas Agronômicas (IPA, 1998).

The lettuce cultivars in the first 
planting were sown on July 3, 2006, in 
cups of 150 mL containing the substrate 
Plantmax, with three to five seeds, 
leaving one seedling per container 
after the second thinning. The lettuce 
seedlings were produced under shade, 
using a greenhouse covered by a white 
nylon screen, and transplanted for the 
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plots on July 24, 2006, 21 days after 
sowing in the cups. The rocket cultivars 
in the first planting and carrot were 
sown directly in the plots on July 24, 
2006. Three to five seeds of rocket and 
carrot per hole were sown and at eight 
days after emergence was performed 
the thinning of the rocket, keeping two 
seedlings per hole in the intercropping 
plots, and only one seedling in the sole 
crop plots. The thinning in carrot was 
held 25 days after sowing, leaving one 
plant per hole in both cropping systems. 
In both cropping systems, two foliar 
fertilizations were done with 30 mL/20 L 
of water in the formulation 14% N, 4% 
P2O5, 6% K2O, 0.8% S, 1.5% Mg, 2% 
Zn, 1.5% Mn, 0.1% B and 0.05% Mo at 
10 and 20 days of lettuce transplanting 
and rocket sowing, respectively. In 
the plots with carrot in sole crop and 
intercropped two N fertilizations in 
coverage were done, one 25 days after 
sowing and the other 45 days after 
sowing, with 40 kg N ha-¹.

The second sowing of lettuce was 
held on September 17, 2006 and the 
lettuce transplanting was performed on 
October 7, 2006, 21 days after sowing 
the seedlings. The second seeding of the 
rocket was held at the same day of the 
lettuce transplanting. Both the lettuce 
transplanting as the rocket planting in 
the second culture were done   at the same 
areas where the treatments were applied. 
A week before lettuce transplanting and 
rocket seeding, in all plots, fertilization 
was done, with 30 kg ha-1 of nitrogen, as 
urea, and 30 kg ha-1 of K2O as chloride 
potassium. Two foliar fertilizations were 
also carried out in the lettuce and rocket 
with the same product described before, 
at the same times of lettuce transplanting 
and rocket seeding. The thinning in the 
rocket was performed in the same way 
used in the first culture.

During the research, three hand 
weedings and two irrigations daily by 
micro-sprinkler system with a water 
sheet of about 8 mm were done. Two 
sprays were performed with the mixture 
of neem (Azadiracta indica) to combat 
aphids in the rocket. The proportion 
used was 40 grams of dried leaves of 
neem for each liter of water.

The harvest of lettuce in the first crop 
was held on August 20, 2006 and that 

of rocket on August 26, 2006, 48 days 
after sowing the lettuce and 34 days 
after planting the rocket. The harvest of 
carrots was held on October 18, 2006, 
87 days after planting. The harvest in 
the second culture of lettuce was held on 
November 6, 2006, 50 days after sowing 
and the rocket on November 11, 2006, 
35 days after planting.

The evaluated variables were: 1) 
lettuce: plant height and diameter, 
number of leaves per plant, productivity 
and shoot dry matter mass; 2) rocket: 
plant height, number of leaves per plant, 
yield of green mass and shoot dry matter 
mass; 3) carrot: plant height, number 
of stems per plant, shoot and root dry 
matter mass, total productivity of roots, 
marketable productivity of roots (free 
of cracks, bifurcations, nematodes and 
mechanical damage); and classified 
productivity of roots according to the 
length and greater diameter (long, 17-
25 cm and diameter <5 cm; medium, 
12-17 cm and diameter >2.5 cm; short, 
5-12 cm and diameter >1 cm, and 
scrap) according to Vieira et al. (1997). 
This productivity was expressed as a 
percentage.

A combined analysis of variance for a 
randomized complete block experiment 
with a 2×2+2 factorial arrangement of 
treatments was performed to evaluate 
each variable determined in the lettuce 
and rocket crops in two cultures. A 
univariate analysis of variance for a 
randomized complete block was used 
to evaluate the carrot variables. Tukey 
test (p≤0.05) was used to compare the 
means of the treatment-factors. The 
software used was SAS (Cody & Smith, 
2005). A univariate variance analysis for 
randomized blocks in factorial scheme 
was used to evaluate the characteristics 
of the three cultures; Tukey test (p≤0.05) 
was used to compare the means of the 
treatment-factors. The software used 
was SAS (Cody & Smith, 2005).

RESULTS AND DISCUSSION

Lettuce crops
For height and diameter of lettuce 

plants significant interaction between 
lettuce cultivars and rocket cultivars was 
not observed, and between cultures and 
any of these treatment-factors. However, 

significant interaction was observed 
only between cultures and cropping 
systems for these variables of lettuce 
(Table 1). Partitioning the interaction 
cropping systems within cultures, a 
higher mean value for height of lettuce 
plants in sole crop in the second culture 
was observed; there was no significant 
difference between the average heights 
of plants in sole crop and intercropping 
system in the first culture. Larger 
diameters of plants were recorded in the 
intercropped system in the first culture 
and in sole crop in the second culture 
(Table 1). Partitioning the interaction 
cultures within cropping systems, higher 
height of plants in the first culture in the 
intercropping system and similar heights 
between cultures in sole crop were 
found. For the diameter of plants, higher 
mean values were recorded in the first 
culture in the intercropping system and 
in the second culture in sole crop (Table 
1). These differences in behavior in 
these characteristics can be explained by 
weather conditions between the cultures.

Furthermore, there was a significant 
difference between cultivars of lettuce 
and between cultures only for plant 
height, with the cultivar Babá de Verão 
outperforming the Tainá and the highest 
height of plants in the first culture (Table 
1). The highest plant height of the Babá 
de Verão cultivar is due to its ideotype 
because this cultivar has more upright 
plants than the Tainá cultivar. According 
to Steiner (1982), characteristics such 
as morphology and growth habit of 
the plant mean that some species are 
better utilized when intercropped. For 
a strip-intercropping system with four 
alternating rows of carrots and lettuce, 
average height of lettuce (14.1 cm) was 
close to those obtained in this study 
(Andrade et al., 2004). The authors 
argue that these results probably are 
due to low interspecific competition. 
Lower values were obtained by Oliveira 
et al. (2004), for lettuce cultivars in two 
cultures in intercropping with carrot 
(values ranging from 10.4 to 12.2 cm).

Significant interaction was also 
observed between cultures and cultivars 
of lettuce in sole crop only in the 
diameter of lettuce plants. Partitioning 
this interaction, significant difference 
between cultivars in sole crop within 
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the first culture was observed, with 
higher average of Babá de Verão, and 
in the second culture these cultivars had 
similar plant diameters. Breaking the 
cultures within each cultivar of lettuce 
in sole crop, higher plant diameters 
in the second culture were found, 
with the cultivar Tainá and similar 
plant diameters between cultures in 
the cultivar Babá de Verão (Table 1). 
Furthermore, there was no significant 
difference between lettuce cultivars and 
rocket cultivars in intercropping with 
carrot in the diameter of lettuce plants. 
Significant difference was observed 
between cultures with larger diameter 
recorded in the first culture (Table 1). 
The largest diameter of plants obtained 
in this culture is due to the best weather 
conditions of temperature, humidity and 
luminosity recorded in this planting time, 
besides lower interspecific competition, 
since the carrot was at its early stage of 
development.

There was a significant interaction 

between cultures and cropping systems 
for the number of leaves per plant 
and productivity of lettuce. A higher 
number of leaves per plant in sole crop 
in the first culture was observed and 
no significant difference between the 
cropping systems in the second culture. 
Higher productivity was registered in 
the first and second culture in sole crop 
(Table 1). Studying cultures within each 
cropping system, the greater number 
of leaves per plant was observed in 
the second culture in the intercropping 
system, while in sole crop, the number 
of leaves per plant was similar between 
cultures. Higher average productivity 
was registered in the second culture 
in sole crop, while in intercropping 
the productivity was similar between 
cultures. Significant interaction between 
cultures and lettuce cultivars in sole 
crop was also observed for the number 
of leaves per plant. There was greater 
number of leaves per plant in the Babá 
de Verão lettuce cultivar in the second 

culture, and no significant difference 
between these cultivars in sole crop in 
the first culture. Studying the cultures 
within each cultivar, there was greater 
number of leaves per plant in the first 
Tainá cultivar culture, and no significant 
difference in this number of leaves for 
the Babá de Verão cultivar between 
cultures (Table 1). These results agree 
with those obtained by Barros Júnior 
et al. (2005), who found a maximum 
number of lettuce leaves (18), using the 
spacing 20 x 10 cm in the intercropping 
system of Brasília carrot with Tainá 
lettuce.

A significant difference was 
observed between lettuce cultivars in 
the number of leaves per plant and 
between cultures, both in the number 
of leaves per plant and productivity, 
and between lettuce cultivars in sole 
crop only in the lettuce productivity 
(Table 1). Greater number of leaves 
was recorded in cultivar Babá de Verão 
and in the second culture of lettuce. The 

Table 1. Mean values of plant height (PH), plant diameter (PD), number of leaves per plant (NLP), productivity (PROD) and dry matter 
mass of lettuce shoot (DMMS) depending on cultivars of lettuce and rocket intercropped with carrot, cultures of lettuce, lettuce cultivars in 
sole crop and cropping systems (valores médios de altura (AP) e diâmetro de plantas (DP), número de folhas por planta (NFP), produtivi-
dade (PROD) e massa da matéria seca da parte aérea (MMSPA) de alface em função de cultivares de alface e de rúcula consorciadas com 
cenoura, cultivos de alface, cultivares de alface solteira e sistemas de cultivos). Mossoró, UFERSA, 2008.

Treatments
PH PD

NLP
PROD DMMS

(cm) (t ha-¹)
Lettuce cultivars in intercropping system with carrot

Babá de Verão 16.3a 21.5a 23.0a 5.6a 0.3a
Tainá 15.0b 22.6a 13.9b 6.8a 0.4a

Rocket cultivars in intercropping system with carrot
Cultivada 15.2a 21.8a 190a 6.6a 0.4a
Folha Larga 16.1a 22.3a 17.9a 5.9a 0.4a

Cultures of lettuce 
1st Culture 16.8a 24.5a 15.2b 13.4b 0.8a
2nd Culture 14.5b 19.6b 21.1a 17.2a 0.8a

Lettuce cultivars in sole crop
1o Cult 2o Cult 1o Cult 2o Cult

Babá de Verão 15.7a 24.8aA* 24.1aA 27.6aA 30.0aA 19.5b 1.2a
Tainá 16.5a 12.4 bB 26.5aA 29.9aA 18.6bB 29.2a 1.3a

Cropping systems
1o Cult 2o Cult 1o Cult 2o Cult 1o Cult 2o Cult 1o Cult 2o Cult

Intercrop 16.8aA 14.5bB 24.5aA 19.6B 15.8bB 21.1aA 7.0bA 5.5bA 0.4b
Sole crop 15.9aA 16.4aA 18.6bB 25.3aA 28.8aA 24.4aA 19.8aB 28.9aA 1.3 a
CV(%) 11.16 9.87 10.64 35.67 25.83

*Means followed by different lowercase letters in the column and capital letters in row are significantly different (p≤0.05) by Tukey test 
(médias seguidas por diferentes letras minúsculas na coluna e letras maiúsculas na linha são significativamente diferentes (p≤0,05) pelo 
teste de Tukey).
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Table 2. Mean values of plant height (PH), number of leaves per plant (NLP), green matter mass yield (GMMY) and dry matter mass of 
rocket shoot (DMMS) depending on lettuce and rocket cultivars intercropped with carrot, cultures of rocket, rocket cultivars in sole crop 
and cropping systems (valores médios de altura de plantas (AP), número de folhas por planta (NFP), rendimento de massa verde (RMV) 
e de massa da matéria seca da parte aérea (MMSPA) de rúcula em função de cultivares de alface e de rúcula consorciadas com cenoura, 
cultivos de rúcula, cultivares de rúcula solteira e sistemas de cultivos). Mossoró, UFERSA, 2008.

Treatments PH (cm) NLP
GMMY DMMS

(t ha-1)
Lettuce cultivars in intercropping system with carrot 

Babá de verão 17.0b 12.5a* 3.7a 0.4a
Tainá 19.2a 12.3a 4.4a 0.4a

Rocket cultivars in intercropping system with carrot
Cultivada 18.8a 14.5a 4.1a 0.4a
Folha Larga 17.4b 10.2b 4.0a 0.4a

Cultures of rocket
Cultivada Folha Larga

1st Culture 16.3b 19.7aA 11.9aB 3.9b 0.6b
2nd Culture 19.6a 9.3bA 8.4bA 10.5a 1.3a

Rocket cultivars in sole crop
1º Cult 2º Cult 

Cultivada 17.3b 24.8aA* 12.4aB 10.2a 1.4a
Folha Larga 18.4 a 8.8bA 8.80bA 10.6a 1.5a
Cropping systems

1º Cult 2º Cult 1º Cult 2º Cult 1º Cult 2º Cult 
Intercrop 18.1a 15.8aA 8.8aB 2.1Bb  6.0bA 0.3bA 0.5bA
Sole crop 18.0a 18.6aA 8.8aB 5.7aB 15.0aA 0.8aB 2.1aA
CV(%) 12.41 12.55 35.44 40.62

*Means followed by different lowercase letters in the column and capital letters in row are significantly different (p≤0.05) by Tukey test 
(médias seguidas por diferentes letras minúsculas na coluna e letras maiúsculas na linha são significativamente diferentes (p≤0,05) pelo 
teste de Tukey).

Table 3. Mean values of plant height (PH), total productivity of roots (TPR), marketable productivity of roots (CPR), long and mean roots 
(PLMR), short roots (PSR) and junk roots (PJR) depending on intercropping systems of carrot, rocket and lettuce, and carrot in sole crop 
(valores médios de altura de plantas (AP), produtividade total de raízes (PTR), produtividade comercial de raízes (PCR), percentual de 
cenouras longas e médias (PCLM), percentual de cenouras curtas (PCC) e percentual de cenouras refugo (PCR) em função de sistemas 
consorciados de cenoura, rúcula e alface e de cenoura em cultivo solteiro). Mossoró, UFERSA, 2008.

Intercropping systems of carrot, rocket and lettuce
PH 

(cm)
TPR CPR PLMR PSR PJR

(t ha-1) (%)
60.5 13.9 9.5 48.6 19.7 31.7

Carrot Brasília + Rocket Cultivada + Lettuce Babá de Verão 61.3a 12.9a* 9.1a 49.0a 20.3a 30.7a
Carrot Brasília + Rocket Folha Larga + Lettuce Babá de Verão 59.6a 14.7a 10.0a 48.3a 19.1a 32.6a
Carrot Brasília + Rocket Cultivada + Lettuce Tainá 59.5a 14.2a 9.2a 48.7a 20.1a 31.2a
Carrot Brasília + Rocket Folha Larga + Lettuce Tainá 61.4a 13.7a 9.7a 48.6a 19.3a 32.1a
Carrot in sole crop
Carrot Brasília 54.7+ 25.5+ 19.0+ 51.7 23.3 25.0
CV (%) 8.48 8.72 19.38 20.42 40.80 37.08

+Significant difference between the sole crop and intercropped system (diferença significativa entre o cultivo solteiro e o consorciado); 
*Means followed by same letter in column are not significantly different (p>0.05) by Tukey test (médias seguidas pelas mesmas letras na 
coluna não são significativamente diferentes (p>0.05) pelo teste de Tukey).

to those reported by Oliveira et al. 
(2004), who found the highest number 
of leaves per plant of lettuce in the 

was no significant difference between 
cultivars of rocket tested in these 
variables. These results are similar 

highest value of lettuce productivity 
was recorded in the Tainá cultivar in 
sole crop and the second culture. There 
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group of looseleaf cultivars and higher 
productivity in the crispleaf cultivars, 
with the Tainá cultivar standing out.

These results corroborate with 
those reported by Santos (1998), who 
observed a greater productivity in the 
intercropping system when component 
crops have different requirements for 
resources, due to low competition or 
facilitation. When two or more crops are 
grown simultaneously, each one needs 
adequate space to maximize cooperation 
and minimize competition between 
them. For an intercropping system of 
high efficiency, it is necessary to take 
into account the spatial arrangement, 
the architecture and density of plants 
and the time of maturity of crops, 
in addition to careful selection of 
cultivars to be combined (Sullivan, 
2001). When cultivars of different 
species are tested in intercropping, the 
efficiency of this system depends on the 
ability of combination of the materials 
tested, therefore, this ability to dictate 

which have more or less intra-specific 
competition. The higher is the intra-
specific competition the lower is the 
efficiency of the intercropping system. 
For the shoot dry matter mass there 
was only significant difference between 
cropping systems (Table 1), with higher 
average value recorded in sole crop (1.3 
t ha-1) as compared with intercropped 
system (0.4 t ha-1).

Rocket crops
There was no significant interaction 

between treatment-factors in the plant 
height of the rocket. However, significant 
differences were observed between the 
factors lettuce cultivars, rocket cultivars, 
cultures and cultivars of rocket in sole 
crop, with the highest values recorded 
for Tainá lettuce intercropped with 
carrot, Cultivada rocket intercropped 
with carrot, Cultivada rocket in sole 
crop, and the second culture (Table 
2). This result can be explained by the 
increased competition for light in the 
second culture. Freitas et al. (2009), 

for different spacing and times of 
cultivation of the rocket cv. Cultivada, 
also obtained greater heights in the 
second culture, showing the expression 
of productivity even in conditions of 
high temperatures. There was significant 
interaction between cultures and rocket 
cultivars, cultures and cropping systems, 
and cultures and cultivars of rocket in 
sole crop for the number of leaves per 
plant. A significant difference between 
cultivars in the first culture of rocket 
was observed, with the highest value 
recorded for cv. Cultivada, and no 
significant difference between rocket 
cultivars in the second culture (Table 2).

Significant differences between 
cultures were observed in both Cultivada 
and Folha Larga cultivars, with the 
largest number of leaves observed in 
the first culture (Table 2).

There was a significant difference 
between the cultures within each 
cropping system with the highest number 
of leaves per plant observed in the first 

Figure 1. Graphic representation of the experimental plot of an intercropping system of rocket, carrot and lettuce in strips (representação 
gráfica da parcela experimental de um sistema consorciado de rúcula, cenoura e alface em faixas).
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culture both for intercropping and sole 
crop; however, no significant difference 
was found between intercropping 
system and sole crop in each culture 
(Table 2). For interaction between 
cultures and cultivars of rocket in sole 
crop, there was significant difference 
between rocket cultivars within each 
culture with the highest number of 
leaves per plant recorded in the cv. 
Cultivada in both cultures. Significant 
difference was observed between the 
first and second culture in the number of 
leaves per plant only for the Cultivada 
cultivar in sole crop, with the largest 
number recorded in the first culture 
(Table 2). This result in lower number 
of rocket leaves in the second culture 
(September-October) can be explained 
by an unexpected invasion of aphids 
on this crop during vegetative growing, 
which consequently contributed to low 
values of the evaluated rocket traits.

For the yield of green mass and dry 
matter mass of shoot only significant 
interaction between cultures and 
cropping systems was observed. A 
higher yield of green mass and larger 
amount of shoot dry matter mass of 
the rocket in sole crop was found in 
every culture. Furthermore, there was 
a significant difference between the 
cultures within each system with the 
highest yields of green mass in the 
second culture in both sole crop and 
intercropping system, with a larger 
amount of shoot dry matter mass in sole 
crop (Table 2). A significant difference 
was recorded only between cultures in 
both yield of green mass and amount of 
shoot dry matter mass, with the highest 
values of both characteristics recorded 
in the second culture (Table 2).

Carrot crop
There was no significant interaction 

between lettuce cultivars and rocket 
cultivars, or an effect of these factors 
in the evaluated characteristics of carrot 
(Table 3). This means that the pressure 
exerted by combinations of competition 
among lettuce and rocket cultivars on 
the characteristics of the carrot was 
not enough to differentiate them. This 
result can be due to the root system 
of the carrot, which better exploits the 
deeper layer of soil. These results agree 
with Oliveira et al. (2004), who studied 

lettuce and carrot in intercropping 
systems.

The height of carrot plants varied 
from 59.5 cm to 61.4 cm in intercropped 
treatments derived from the combination 
of lettuce cultivars and rocket cultivars. 
The total and marketable productivity in 
the intercropping systems was of 12.9 
to 14.7 t ha-1 and of 9.1 to 10.0 t ha-1, 
respectively. Marketable productivity 
was 68.5% of the total productivity of 
carrot. In these treatments, long and 
mean roots were of 48.3% to 49.0%, 
short roots of 19.1% to 20.3%, and junk 
roots of 30.7% to 32.6% (Table 3). These 
results disagree from those obtained by 
Andrade et al. (2004) who working 
with lettuce and carrot in intercropping, 
obtained the percentage ranging from 
65 to 71% of the roots long and mean, 
of 25 to 32% of short roots and 3 to 
4% of junk roots. This superiority in 
the results of Andrade’s work was due 
to the use of high doses of N, P and K, 
which were approximately 7; 22 and 9 
times the doses of these elements used 
in this study. According to Oliveira et 
al. (2001), fertilization in carrot with 
N, P and K in high doses increases the 
production of marketable roots.

Significant differences between 
cropping systems were observed in 
plant height and total and marketable 
productivity, with the highest average 
productivity recorded in sole crop, and 
greater value for the height of plants 
recorded in intercropping system. For 
classified productivity there was no 
difference between these two systems 
(Table 3).

The diversity of the intercropping 
system appears to correlate positively 
with the productivity and stability 
of crops. Santos (1998) states that: 
(a) when there is a clear domain in 
the intercropping by a crop but the 
other crop is still able to express part 
of its productive potential, then their 
competitive abilities or adaptive, or 
both, are fundamentals; and (b) when 
the intercropping is not apparently 
dominated by a crop, the mechanisms 
that lead them to avoid competition are 
the most important.

In conclusion, the Tainá lettuce 
cultivar had the best yield performance 
both in sole crop and intercropping 

system. The Cultivada and Folha 
Larga rocket cultivars had similar yield 
performance in both cropping systems. 
Both lettuce and rocket crops had better 
productive performance in the second 
culture. The mean percentage of carrot 
marketable roots in intercropping 
systems was 68.3%, being 48.6% for 
long and mean roots and 19.7% for short 
roots, while in the sole crop the mean 
percentage of carrot marketable roots 
was of 75.0%, being 51.7% for long and 
mean roots and 23.3% for short roots.
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A Mentha arvensis L. é uma espécie 
aromática e medicinal pertencente 

à família Lamiaceae, conhecida popu-
larmente como vick, hortelã-do-brasil 
e hortelã-japonesa. Originária do sul da 
China, com hábito herbáceo rizomatoso, 
esta planta possui propriedades terapêu-
ticas como descongestionante nasal, na 
eliminação de gases do aparelho diges-
tivo ou como sedativo do estômago, 
contra náuseas e vômitos. As folhas 
podem ser usadas frescas, secas, na 
forma de chá, tintura ou como inalante 
(Duarte et al., 2005; Ram et al., 2006).

O cultivo industrial da hortelã-
-japonesa é realizado em áreas semi-
-temperadas em vários países, tais como 
China, Índia, França, Estados Unidos e 

Brasil para a hidrodestilação de seu óleo 
essencial. O óleo essencial de menta, o 
mentol cristalizado a partir do óleo es-
sencial, o óleo essencial desmentolado 
e outros monoterpenos fracionados a 
partir do óleo desmentolado são alguns 
produtos comerciais dessa espécie 
(Srivastava et al., 2002). Esses produ-
tos são utilizados em larga escala nas 
indústrias alimentícias, farmacêuticas, 
cosméticas e de perfumarias (Kalra et 
al., 2004). Para se ter uma idéia, a pro-
dução mundial anual de óleos essenciais 
de espécies aromáticas é estimada entre 
110.000 e 120.000 t (Kothari, 2005), e, 
desta quantidade, 22.200 t vêm de espé-
cies de Mentha: M. arvensis (16.000), 
M. x piperita (4.000), M. spicata (2.000) 

e outras (200) (Sanganeira, 2005).
No Brasil ocorreu uma redução 

drástica na produção de menta devido 
a problemas de fertilidade e manejo 
do cultivo em solo, uma vez que as 
condições nutricionais do solo são es-
senciais para o balanço entre acúmulo de 
biomassa e produção de óleo essencial, 
características indispensáveis para uma 
rentável produtividade agrícola (Paulus 
et al. 2007; Valmorbida & Boaro, 2007).

As espécies de menta já foram defi-
nidas por diversos autores, como muito 
exigentes quanto a nutrição mineral em 
cultivos em solo e em hidroponia (Ram 
& Kumar, 1997; Rodrigues et al., 2004; 
Valmorbida & Boaro, 2007; Souza et 
al., 2007; Garlet et al., 2007). Dentre as 
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RESUMO
Objetivou-se avaliar os efeitos da adubação orgânica no plantio 

e em cobertura na produção de biomassa seca da parte aérea e no 
teor e rendimento de óleo essencial da hortelã-japonesa (Mentha 
arvensis L.). O experimento constou de duas etapas (colheitas). O 
delineamento utilizado foi em blocos ao acaso, com três repetições. 
Na primeira etapa, foram avaliadas cinco diferentes doses de esterco 
bovino aplicadas às parcelas no plantio (0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0 kg m-2) e 
após 120 dias de cultivo foi realizada a primeira colheita. Na segunda 
etapa, após a primeira colheita, as parcelas foram subdivididas em 
quatro subparcelas, às quais foram aplicadas quatro doses de esterco 
bovino em cobertura (0; 2,5; 5,0 e 7,5 kg m-2), obedecendo um arranjo 
de parcelas subdivididas. A segunda colheita foi realizada 120 dias 
após a primeira. O material vegetal foi seco em estufa a 37°C e o 
óleo essencial foi extraído em aparelho de Clevenger. A biomassa 
seca da parte aérea (g), o teor percentual (p/p) e o rendimento de óleo 
essencial foram determinados. Os níveis de esterco bovino aplicados 
tanto no plantio como em cobertura, afetaram de forma linear positiva 
a produção de biomassa seca da parte aérea e o rendimento de óleo 
essencial. O teor de óleo essencial não foi afetado pelos diferentes 
níveis de adubação orgânica.

Palavras-chave: Mentha arvensis L., planta medicinal, óleo essen-
cial, biomassa seca, esterco bovino.

ABSTRACT
Production of mint depending on organic manure at planting 

and dressing

This study aimed to evaluate the effects of organic fertilization 
at planting and dressing on the aboveground part dry biomass and 
on the content and yield of essential oil of mint (Mentha arvensis). 
The experiment consisted of two stages (harvests). A randomized 
complete block design was used, with three replications. At the first 
stage, five different cattle manure dosages (0, 2.5, 5.0, 7.5 and 10.0 
kg m-²) applied to the plots at planting, were evaluated and the first 
harvest was carried out 120 days later. At the second stage after the 
first harvest, the plots were subdivided in four split-plot and four 
cattle manure dosages (0, 2.5, 5.0 and 7.5 kg m-²) were applied 
at dressing, following a split-plot design. The second harvest was 
carried out 120 days after the first one. The fresh biomass was dried 
in the oven at 37°C and the essential oil was extracted in a Clevenger 
apparatus. Aboveground part dry biomass (g), essential oil content 
(w/w %) and essential oil yield were determined. The levels of cattle 
manure applied at planting and dressing affected in a positive linear 
way the aboveground part dry biomass production and the essential 
oil yield. Essential oil content was not affected by different organic 
manure levels.

Keywords: Mentha arvensis L., medicinal plant, essential oil, dry 
biomass, cattle manure.
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práticas agronômicas de manejo da fer-
tilidade do solo, a calagem e a adubação 
destacam-se como as mais tradicionais. 
Atualmente, além da adubação mineral, 
preconiza-se o uso da adubação orgâ-
nica, não apenas como parte essencial 
dos chamados cultivos orgânicos, mas 
pelos inúmeros benefícios decorrentes 
da aplicação de resíduos orgânicos ao 
solo (Oliveira Júnior et al., 2006).

Dentre as vantagens da fertilização 
orgânica citam-se a manutenção da 
umidade, da fertilidade e da estrutura 
física do solo, o favorecimento do con-
trole microbiológico e a dinâmica de 
nutrientes, o que afeta favoravelmente 
nos rendimentos da produção vege-
tal (Chattopadhyay et al., 1993; Ram 
& Kumar, 1997). A adubação orgânica 
representa também uma alternativa in-
teressante, especialmente como opção 
para a pequena propriedade, com po-
tencial de aplicação em áreas cultivadas 
com plantas medicinais e aromáticas, 
oferecendo, ao pequeno produtor, mais 
uma alternativa de renda e justificando 
a realização de estudos agronômicos 
e fitotécnicos em relação à produção 
de biomassa seca e metabólitos se-
cundários. Assim, pode-se maximizar 
o potencial genético da hortelã por 
meio de um melhor manejo da cultura, 
principalmente em termos nutricionais, 
o que deverá proporcionar melhoria 
qualitativa e quantitativa do produto 
fornecido pelos agricultores.

O aumento da produção de biomassa 
seca pela incorporação de adubos or-
gânicos ao solo tem sido demonstrado 
em mentas e em diversas espécies de 
plantas medicinais e aromáticas tais 
como em Mentha arvensis L. (Singh 
et al., 1988; Ram & Kumar,  1997); 
Mentha  x  v i l l o sa  Huds  (Cruz , 
1999);  Catharanthus roseus  (L.) 
G. Don (Ferreira et al., 2004); Hyptis 
marrubioides EPl (Sales et al., 2009); 
Baccharis trimera (Less) D.C (Silva et 
al., 2006); Ocimum selloi Benth. (Costa 
et al., 2008); Melissa spp. (Souza et 
al., 2003). Contudo, na maioria desses 
trabalhos realizados com adubação or-
gânica, de um modo geral, avaliou-se 
apenas a adubação de plantio. Portanto, 
pouco se sabe sobre o efeito de adu-
bações orgânicas em cobertura após o 
primeiro corte da planta. Considerando 

que a Mentha arvensis L. é uma espécie 
perene que pode ser colhida várias vezes 
ao ano, porém exigente em adubações 
sucessivas ao longo do ciclo de cultivo 
numa mesma área, se faz necessário 
avaliar as implicações da adubação em 
cobertura para essa espécie.

Portanto, esse estudo teve como 
objetivo avaliar a resposta a diferentes 
doses de adubação orgânica em plantio 
e em cobertura sobre o acúmulo de 
biomassa seca e o teor e rendimento 
por área de óleo essencial de plantas 
de Mentha arvensis L., cultivadas em 
campo nas condições do sul de Minas 
Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado de outu-
bro de 2005 a maio de 2006, na Fazenda 
Gota da Esperança pertencente ao Setor 
de Plantas Medicinais, Aromáticas e 
Condimentares do Departamento de 
Agricultura da Universidade Federal 
de Lavras (21º 14’S e 45º 00’W, a 918 
m de altitude). Segundo a classificação 
climática de Koeppen (1948), o clima 
regional é do tipo CWa, com caracterís-
ticas CWb, com duas estações definidas: 
quente e chuvosa, de outubro a março e, 
amena e seca, de abril a setembro.

O solo do local, classificado como 
Latossolo Vermelho Distroférrico 
(LVD), foi analisado no Laboratório de 
Análises de Solos da UFLA e corrigido 
com aplicação de calcário, cuja dose 
recomendada foi obtida pelo método da 
saturação por bases (CFSEMG, 1999). A 
análise de valor agronômico do esterco 
bovino curtido utilizado no experimento 
também foi realizada revelando: pH 
em água= 5,8; P e K (mg dm-3)= 0,6 
e 61; Ca2+, Mg2+, Al3+, H+Al (cmolc.dm-3) 
= 0,8; 0,2; 0,0; 3,6; soma de bases = 
1,2; índice de saturação de bases (%)= 
24,4; matéria orgânica (dag kg-1)= 2,0; 
P-remanescente = 11,2 (mg L-1); areia = 
32%; silte = 10%; argila = 58%; classe 
textural argilosa.

A propagação das mudas foi realiza-
da através de estacas apicais coletadas 
de matrizes de Mentha arvensis perten-
centes ao Horto Medicinal da UFLA e 
cultivadas em bandejas de poliestireno 
expandido de 128 células, contendo 
substrato comercial Plantmax Hortali-

ças HT®. As mudas foram cultivadas 
em casa-de-vegetação, com 60% de 
sombreamento, por 35 dias, até atin-
girem cerca de 10 cm de altura e após 
a aclimatização, foram transplantadas, 
em fevereiro de 2006, para canteiros 
de 1,2 m de largura, em quatro fileiras, 
utilizando o espaçamento de 30 cm entre 
linhas e 50 cm entre plantas na linha.

O delineamento experimental uti-
lizado foi de blocos casualizados, com 
três repetições. O experimento foi 
instalado e avaliado em duas etapas. 
Na primeira, com o objetivo de avaliar 
a adubação de plantio, foram testadas 
cinco diferentes doses de esterco bovino 
curtido (0,0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10 kg m-2) 
aplicadas no plantio das mudas. Cada 
parcela foi composta de 68 plantas no 
total. Foram consideradas como parcela 
útil as 30 plantas centrais (área útil de 
4,5 m2). Aos 120 dias foi feita a primeira 
avaliação (colheita), através do corte 
de toda a parte aérea das plantas, rente 
ao solo.

Após a primeira colheita das plantas, 
foi instalada a segunda etapa do expe-
rimento para avaliar o efeito somatório 
das adubações aplicadas no plantio e em 
cobertura sobre a rebrota. Cada parcela 
da primeira etapa foi subdividida em 
quatro subparcelas de 2,55 m2 cada. 
Cada subparcela recebeu uma das quatro 
doses de esterco bovino curtido (0,0; 
2,5; 5,0 e 7,5 kg m-2) aplicadas em cober-
tura após o primeiro corte das plantas. 
Foi considerada como subparcela útil 
uma área central de 1,5 x 0,6 m.

Assim, nesta etapa, o experimento 
passa a um arranjo de parcelas subdi-
vididas, com cinco diferentes doses de 
esterco bovino aplicados às parcelas 
no plantio das mudas e quatro doses de 
esterco bovino aplicados nas subparce-
las em cobertura. A segunda colheita 
foi realizada 120 dias após a primeira. 
O material vegetal colhido constou de 
toda a parte aérea da planta colhida 
rente ao solo.

As colheitas foram realizadas quan-
do as plantas se encontravam em pleno 
florescimento, segundo recomendações 
de Brilho (1969).

O esterco bovino aplicado no plantio 
foi incorporado e misturado à terra com 
enxada manual, a uma profundidade de 
10 cm e a aplicação do esterco bovino 
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em cobertura foi feita superficialmente. 
Os tratos culturais rotineiros, como 
capinas e irrigações, foram realizados 
conforme as necessidades das plantas e 
efetuados de maneira similar, a fim de 
não afetar o crescimento das mesmas.

Após cada colheita, o material vege-
tal foi acondicionado em sacos de papel 
Kraft e seco em estufa com circulação 
forçada de ar a 37±2ºC, até atingir 
massa constante. A biomassa seca das 
plantas foi aferida em balança digital, 
com sensibilidade 0,01 g. Das plantas 
correspondentes às duas colheitas, 
determinaram-se a biomassa seca da 
parte aérea (g) e o teor percentual (p/p) 
e rendimento por área (kg ha-1) do óleo 
essencial.

Para a determinação do teor e ren-
dimento por área de óleo essencial, 
amostras da parte aérea das plantas secas 
foram submetidas à hidrodestilação, em 
aparelho de Clevenger modificado, por 
1 h, utilizando 600 mL de água destila-
da em balão de destilação com 1 L de 
capacidade. Para a purificação do óleo 
essencial, o hidrolato foi submetido à 
partição líquido-líquido em funil de 
separação, realizando-se três lavagens 
com 20 mL de diclorometano em cada. 
As frações orgânicas foram reunidas e 
tratadas com sulfato de magnésio anidro. 
Em seguida, a solução foi submetida à 
filtração simples para remoção do sal e 
mantidas, à temperatura ambiente, sob 
capela de exaustão em frascos escuros, 
tampados com papel alumínio perfurado 
para permitir a evaporação do solvente 
residual. Em seguida, a massa do óleo 
essencial extraído foi determinada 
em balança digital, com sensibilidade 
0,0001 g, e calculado seu teor percentual 
(p/p) na planta seca e rendimento por 
área (kg ha-1) de óleo essencial.

As análises dos dados foram reali-
zadas utilizando-se o programa Sisvar®, 
versão 4.2 (Ferreira, 2003). Os dados 
foram submetidos à análise de variância 
com teste F (p<0,05) e aplicada a análise 
de regressão às médias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As diferentes doses de esterco bovi-
no curtido aplicadas no plantio influen-
ciaram a produção de biomassa seca da 

em cobertura após a primeira colheita 
(Figura 1B).

A interação entre os fatores não foi 
significativa pelo teste F a 5% de proba-
bilidade. Isto significa que a influência 
de cada fator ocorreu de forma indepen-
dente, linear e crescente (Figura 1B). 
Para cada 1,0 kg m-2 de adubo orgânico 
aplicado no plantio, houve um incre-
mento de 21,89 g subparcela-1, dentro 
do intervalo das dosagens estudadas 
(Figura 1B).

Observou-se que as plantas respon-
deram mais efetivamente à adubação 

 

parte aérea (BSPA) na primeira etapa 
(primeira colheita) do experimento. Foi 
observada resposta linear crescente da 
BSPA em função das diferentes doses de 
adubação de plantio aplicadas. Para cada 
1,0 kg m-2 de adubo aplicado na parcela 
houve um aumento de cerca de 33,74 g 
na BSPA de plantas de hortelã-japonesa 
(Figura 1A).

Os resultados de BSPA corres-
pondentes à segunda etapa (segunda 
colheita) sofreram influências de dois 
fatores: adubação orgânica aplicada no 
plantio e adubação orgânica aplicada 

Figura 1. Efeito da adubação orgânica de plantio correspondente à primeira colheita (A) e 
de plantio e cobertura correspondente à segunda colheita (B) na biomassa seca da parte aérea 
(BSPA) de Mentha arvensis L. (effect of organic manure on the planting correspondent to 
the first harvest (A) and on the planting and dressing correspondent to the second harvest (B) 
in dry biomass of aboveground part (DBAP) of Mentha arvensis L.). Lavras, UFLA, 2007.
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de plantio na segunda colheita, com 
produtividade máxima de BSPA de 
3021 kg ha-1 quando comparado com a 
primeira colheita 892 kg ha-1, na maior 
dose avaliada (10 kg m-2). Esse resultado 
pode estar associado à maior ocupação 
do solo pelas plantas de M. arvensis 
após a primeira colheita, já que elas 
se propagam por estolões, junto com o 
melhor aproveitamento dos nutrientes 
pelas plantas através dos benefícios físi-
cos, químicos e biológicos da adubação 
orgânica ao solo.

A aplicação de doses crescentes de 

adubação orgânica em cobertura, após 
a primeira colheita, resultou em uma 
resposta linear crescente para BSPA na 
segunda colheita. Para cada 1,0 kg m-2 
de esterco bovino adicionado em cober-
tura, houve um aumento na produção de 
BSPA de Mentha arvensis de 16,09 g 
subparcela-1 na segunda colheita (Figura 
1B). Para a adubação aplicada em cober-
tura, a maior produção de BSPA (222,7 
g) foi obtida na maior dose (7,5 kg m-2).

Em estudo anterior (Chagas et al., 
2007) de adubação de cobertura, foram 
observados resultados similares, apli-

cando uma dose constante de 5 kg m-2 
de esterco bovino no plantio e quatro 
doses diferentes (0; 2,5; 5,0 e 7,5 kg 
m-2) em cobertura. Observou-se que para 
cada 1 kg m-2 de esterco bovino adicio-
nado em cobertura ao solo, obteve-se 
um aumento de 23,75 g de biomassa 
seca. Nesse mesmo estudo não se ob-
servaram diferenças significativas dos 
teores percentuais de óleos essenciais 
entre os níveis de adubação. Porém os 
rendimentos de óleos essenciais tiveram 
uma resposta linear crescente em relação 
a essa adubação, sendo que para cada 
1,0 kg m-2 de esterco bovino adicionado 
em cobertura obteve-se um aumento de 
cerca de 5,26 kg ha-1 de óleo essencial.

Em referencia ao gênero Mentha, 
no que tange aos objetivos do presente 
trabalho, foram encontrados resultados 
distintos na literatura. A produção de 
biomassa seca em plantas de Mentha 
arvensis, obteve resposta crescente até 6 
kg m-2 de adubação com esterco bovino, 
nos estudos de Mattos (2000). Em ex-
perimento similar, Cruz (1999) também 
observou para Mentha x villosa Huds. 
(hortelã-rasteira), produções máximas 
de biomassa seca com 6,0 kg m-2 de es-
terco bovino. Já Singh et al. (1988), em 
ensaios com associação de matéria or-
gânica e nitrogênio em Mentha arvensis 
L., encontraram resultados semelhantes 
aos obtidos no presente trabalho, em 
que também observaram um aumento 
de BSPA com os acréscimos das doses 
de adubo orgânico. As diferenças obser-
vadas nos resultados podem ser devido 
às características do solo em que foram 
realizados os experimentos e/ou caracte-
rísticas nutricionais inerentes ao esterco 
bovino utilizado. Nas análises dos solos 
observa-se baixa fertilidade, conforme 
os padrões da CFSEMG (1999), o que 
pode ter provocado resposta crescente 
e linear da biomassa seca da parte 
aérea em relação à adubação orgânica 
no plantio e em cobertura e também a 
independência dos efeitos da adubação 
orgânica de plantio em relação aos efei-
tos da adubação orgânica em cobertura 
das plantas de Mentha arvensis, uma vez 
que a maior disponibilidade de nutrien-
tes no solo poderia ter reduzido o efeito 
da adubação de cobertura.

Não foram observadas diferenças 
significativas, pelo teste F a 5% de pro-

Figura 2. Efeito da adubação orgânica de plantio correspondente à primeira colheita (A) e de 
plantio e cobertura correspondente à segunda colheita (B) no rendimento de óleo essencial 
de Mentha arvensis L. (effect of organic manure on the planting correspondent to the first 
harvest (A) and on the planting and dressing correspondent to the second harvest (B) in 
essential oil yield of Mentha arvensis L.). Lavras, UFLA, 2007.
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babilidade, para os teores percentuais 
médios de óleo essencial de plantas de 
Mentha arvensis L. em resposta aos 
diferentes níveis de adubação de plan-
tio na primeira colheita (0,0 kg m-2= 
2,83%; 2,5 kg m-2= 3,10%; 5,0 kg m-2= 
2,98%; 7,5 kg m-2= 3,14% e 10,0 kg m-2= 
2,95%), apresentando um CV= 26,8%. 

Com relação ao teor percentual de 
óleo essencial da segunda colheita, 
também não foi observada significância 
na interação entre os fatores e no efeito 
de cada fator independente (teste F a 5% 
de probabilidade). Assim, analisando 
cada fator individualmente na segunda 
colheita, para as doses aplicadas no 
plantio (0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10 kg m-2) 
observou-se os seguintes teores médios 
de óleo essencial 3,08; 3,02; 3,15; 2,96 
e 2,98%, respectivamente. Já para as 
doses aplicadas em cobertura 0; 2,5; 5,0 
e 7,5 kg m-2 após a primeira colheita, 
obteve-se os seguintes teores médios 
percentuais de óleo 3,11; 2,92; 3,13 e 
3,18% respectivamente. O coeficiente 
de variação foi de 23,4%.

Resultados similares foram encon-
trados na literatura, no que se refere 
ao teor de óleo essencial. Singh et al. 
(1988), trabalhando com Mentha  
arvensis L., não observaram diferenças 
significativas no teor de óleo essencial, 
nos diferentes níveis de esterco bovino 
avaliados. Por outro lado, o teor de óleo 
essencial foi reduzido progressivamente 
nas plantas de Mentha villosa, com o 
aumento das doses de esterco bovino 
(Chaves et al., 1998). Em contraparte, 
incremento nos teores de óleo essencial 
foram observados em plantas de Hyptis 
marrubioides nas maiores doses de 
esterco bovino (6, 9 e 12 kg m-2) nos 
estudos de Sales et al. (2009).

No que diz respeito ao rendimento 
de óleo essencial, uma resposta linear 
crescente foi observada em relação à 
adubação orgânica aplicada no plantio 
na primeira colheita. Para cada 1,0 kg 
m-2 de esterco bovino acrescentado ao 
solo ocorreu um aumento de 2,53 kg ha-1 
de óleo essencial (Figura 2A).

Para o rendimento de óleo essencial 
na segunda colheita não foi observada 
interação entre os fatores (teste F a 5% 
de probabilidade). Assim, a adubação 
orgânica aplicada no plantio influenciou 
o rendimento de óleo de forma linear 

crescente, sendo que para cada 1,0 kg 
m-2 de esterco bovino adicionado no 
plantio, obteve-se uma resposta positiva 
de 7,16 kg ha-1 na produtividade do óleo 
essencial. Já na adubação de cobertu-
ra aplicada após a primeira colheita 
também observou-se resposta linear e 
crescente, onde a cada 1,0 kg m-2 de 
esterco aplicado, houve aumento de 5,91 
kg ha-1 no rendimento do óleo essencial 
(Figura 2B).

Grande parte dos trabalhos com 
adubação orgânica tem mostrado que 
em solos mais adubados, tem se obtido 
maiores acúmulos de biomassa seca, 
o que reflete no rendimento de óleo 
essencial. Mesmo que o teor de óleo 
essencial diminua em relação ao aumen-
to da adubação orgânica, geralmente, o 
aumento da produção de biomassa seca 
compensa o menor teor. No presente 
estudo, a adubação orgânica aplicada 
em doses crescentes não influenciou 
nos percentuais de óleo essencial em 
M. arvensis, mas o maior acúmulo de 
BSPA refletiu em maiores rendimentos 
de óleo essencial. Singh et al. (1988), 
também trabalhando com M. arvensis 
L., encontraram o maior rendimento de 
óleo essencial na maior dose de esterco 
bovino, devido à maior produção de 
biomassa seca. Já Mattos (2000), pes-
quisando cinco doses de esterco bovino 
(0, 2, 4, 6 e 8 kg m-2) em M. arvensis e 
Cruz (1999), estudando M. villosa, em 
experimento similar, observaram rendi-
mentos crescentes de óleo essencial até 
a dose de 6 kg m-2, diminuindo na dose 
de 8 kg m-2, diferindo, dos resultados 
encontrados neste trabalho.

Os fatores que afetaram a produção 
de biomassa seca da parte aérea, afe-
taram também o rendimento de óleo 
essencial, como observado por diver-
sos autores que encontraram maiores 
rendimentos de óleos essenciais com o 
aumento das doses de adubo orgânico 
(Ferreira et al., 2004; Sales et al., 2009; 
Silva et al., 2006; Singh et al., 1988; 
Souza et al., 2003). Assim, níveis mais 
elevados de nutrientes proporcionados 
pela adubação orgânica têm efeitos 
positivos no crescimento e no desen-
volvimento das plantas.

Observa-se que a produção de 
biomassa seca e rendimento de óleo 
essencial de Mentha arvensis foram ob-

tidos nas maiores dosagens de adubação 
orgânica, tanto no plantio (10 kg m-2) 
como em cobertura (7,5 kg m-2).
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A liamba (Vitex agnus castus L.), per-
tence à família Verbenaceae, ordem 

Lamiales, ocorre no Mediterrâneo e na 
Criméia sendo encontrada também em 
regiões quentes da Ásia, África e Améri-
cas. É conhecida no Brasil como liamba 
ou quiabo de Angola, tem sido utilizada 
popularmente como medicinal e em pro-
pósitos sociais e religiosos pelos descen-
dentes culturais dos africanos, ou seja, 
comunidades religiosas que conservam 
o conhecimento tradicional das popu-
lações negras que chegaram ao Brasil 
como escravas (Maia et al., 2001). Os 
frutos e as folhas são usados no trata-
mento da TPM (tensão pré-menstrual), 
menopausa e como anafrodisíaco 
(Matos, 2002). A espécie já conta com 
estudos farmacológicos que mostraram 
a ação normalizadora e balanceadora 
(estrógeno-progesterona) benéfica no 
tratamento de menstruação irregular e 
dolorosa, infertilidade, síndrome pré-
-menstrual, problemas de menopausa e 

COELHO MFB; MAIA SSS; OLIVEIRA AK; DIÓGENES FEP; SOARES SRF. 2011. Propagação vegetativa de liamba, planta medicinal. Horticultura 
Brasileira 29: 418-420.
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RESUMO
A liamba (Vitex agnus castus L.) é utilizada no Brasil como 

medicinal e apresenta compostos com estrutura química semelhante 
à progesterona. Visando avaliar a propagação vegetativa de liamba fo-
ram conduzidos dois experimentos. O primeiro, com estacas da parte 
aérea com 20 cm de comprimento, sem folhas e classificadas em dois 
grupos: apical e basal. As estacas tiveram a espessura padronizada 
em 3 a 5 mm de diâmetro e 40 unidades de cada tipo foram colocadas 
em sacolas de polietileno (10 x 30 cm) preenchidas com o substrato 
solo + esterco na proporção volumétrica de 2:1. O segundo, com 
miniestacas da parte aérea da planta com 3 a 5 cm de comprimento, 
sem folhas e no delineamento experimental em blocos casualizados 
com quatro repetições de 20 miniestacas, no esquema fatorial 2 x 3. 
Os tratamentos foram tipo da miniestaca (com talão e sem talão) e 
substrato (solo; solo + esterco bovino curtido e solo + composto). A 
propagação vegetativa de liamba pode ser feita por estacas basais ou 
mini-estacas com talão em substrato solo + composto.

Palavras-chave: Vitex agnus castus, substrato, estaca basal, mini-
estacas, planta medicinal.

ABSTRACT
Vegetative propagation of liamba, a medicinal plant

The liamba (Vitex agnus castus L.) is used as a medicinal species 
in Brazil and presents compounds with similar chemical structure to 
progesterone. To evaluate the propagation of liamba two experiments 
were carried out. The first, using shoot cuttings with 20 cm long, 
leafless and classified into two groups, apical and basal. The cuttings 
were standardized in their thickness of 3 to 5 mm in diameter and 40 
units of each type were placed in polyethylene bags (10 x 30 cm) filled 
with soil + manure in the volumetric ratio of 2:1. The second, with 
shoot minicuttings of the plant canopy with 3 to 5 cm long, without 
leaves and in a randomized block experimental design with four 
replications of 20 minicuttings, in a factorial 2 x 3. The treatments 
were kind of mini-cuttings (with and without hell) and substrate (soil, 
soil + cattle manure and soil + compost). The vegetative propagation 
of liamba can be made   by basal cuttings or minicuttings with heel 
in soil + compost.

Keywords: Vitex agnus castus, substrate, basal cuttings, minicuttings, 
medicinal plant.
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outros desequilíbrios hormonais, sendo 
útil no tratamento de endometriose 
e também para normalizar o sistema 
hormonal após o uso descontinuado de 
pílulas anticoncepcionais (Schellenberg, 
2001; Veal, 1998; Sliutz et al., 1993).

A espécie está bem adaptada em 
várias regiões brasileiras, mas as se-
mentes apresentam dormência (Belhadj 
et al., 1998) e a propagação por estacas 
é importante por manter as característi-
cas genéticas das plantas selecionadas, 
reduzir o porte e o ciclo vegetativo. A 
estaquia é a técnica de propagação mais 
fácil que vem sendo muito utilizada nas 
espécies que apresentam facilidade em 
formar raízes adventícias (Hartmann et 
al., 2002). A técnica de estaquia con-
siste na multiplicação de plantas com 
uso de segmentos de ramos ou raízes, 
providos de gemas meristemáticas com 
capacidade para emitir raízes adventí-
cias, comumente denominadas estacas 
(Hartmann et al., 2002).

Em árvores, de acordo com a menor 
ou maior lignificação dos tecidos, pode-
-se dispor de estacas lenhosas, semile-
nhosas e herbáceas e segundo Hartmann 
et al. (2002) as estacas herbáceas e 
semilenhosas geralmente enraízam 
com maior facilidade e rapidez que as 
lenhosas, pois a menor lignificação dos 
tecidos facilita a passagem das raízes 
formadas no periciclo.

A propagação vegetativa por es-
taquia foi utilizada de forma eficiente 
na multiplicação de diversas espécies 
medicinais, tais como bamburral (Hyptis 
suaveolens) (Maia et al., 2008); carqueja 
(Baccharis trimera (Less.) DC.) (Car-
valho et al., 2007); hortelã-japonesa 
(Mentha arvensis L.) (Chagas et al., 
2008); espinheira-santa (Maytenus 
ilicifolia) (Lima et al., 2008); atrove-
ran (Ocimum selloi Benth.) (Costa et 
al., 2007) e crajiru (Arrabidaea chica 
(Humb. & Bonpl.) B. Verl.) (Ferreira & 
Gonçalves, 2007).
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Estudar os fatores inerentes à es-
taca, como por exemplo, a posição da 
estaca no ramo, o grau de lignificação, a 
quantidade de reservas, a diferenciação 
dos tecidos é muito importante, pois 
segundo Lima et al. (2006), a escolha do 
ramo e a posição da retirada da estaca 
são fatores que induzem grande variação 
no desenvolvimento de raízes.

Objetivou-se com a realização des-
se trabalho, verificar o melhor tipo de 
estaca e substrato para a propagação 
vegetativa da liamba.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos 
de março a junho de 2007, em casa de 
vegetação da UFERSA, no município 
de Mossoró-RN (5º11’S, 37ºW, alti-
tude média de 18 metros). Segundo a 
classificação de Köppen, o clima é do 
tipo BSwh’, apresentando temperatura 
média anual de 27,4ºC, precipitação 
pluviométrica bastante irregular, com 
média de 673,9 mm/ano e umidade 
relativa média de 68,9% (Carmo Filho 
et al., 1991).

Foram obtidas estacas da parte aérea 
da planta adulta no estádio de floresci-
mento, localizada no Horto de Plantas 
Medicinais da UFERSA. No primeiro 
experimento utilizou-se estacas semi-
-lenhosas sem folhas com 20 cm de 
comprimento e espessura padronizada 
em 3 a 5 mm de diâmetro. As estacas 
foram classificadas quanto a sua posição 
no ramo em dois grupos apical e basal, 
os quais constituíram os tratamentos. 
Foram utilizadas quatro repetições de 
10 estacas, colocadas em sacos de po-
lietileno (10 x 30 cm) preenchidas com 
o substrato arisco (latossolo utilizado 
em viveiros de Mossoró semelhante ao 
terriço do Sul) + esterco bovino curtido 
na proporção de 2:1. As irrigações foram 
feitas com regador no inicio da manhã e 
final da tarde, e cada estaca foi protegida 
com sacola de polietileno transparente 
até a emissão das brotações. Aos 90 
dias foram avaliadas as características: 
número de brotações por estaca, número 
de folhas por estaca, comprimento da 
maior raiz (cm), massa seca total por 
estaca (g) e a porcentagem de sobrevi-
vência. A análise estatística foi efetuada 
no SAEG, pelo teste t a 5% de probabi-

lidade (Ribeiro Junior & Melo, 2009).
No segundo experimento foram 

obtidas, na mesma árvore do primeiro 
experimento, miniestacas com 3 a 5 
cm de comprimento e sem folhas. O 
delineamento experimental foi em 
blocos ao acaso com quatro repetições 
de 20 miniestacas, no esquema fatorial 
2 x 3. Os níveis dos fatores foram tipo 
da miniestaca (com talão e sem talão) e 
substrato [solo; solo + esterco bovino 
curtido (2:1) e solo + composto (2:1)]. 
As miniestacas foram colocadas em 
bandejas de poliestireno expandido de 
128 células de 5 cm de profundidade 
preenchidas com os substratos. As 
miniestacas com talão diferenciam-se 
das sem talão por trazer parte do lenho 
velho, pois foram obtidas destacando-
-se um ramo no ponto de inserção com 
outro ramo de dois anos. As caracterís-
ticas químicas e físicas dos substratos 
utilizados foram: Solo - pH= 5,8, P= 
1,9 mg dm-3, K= 26,2 mg dm-3, Na= 
16,7 mg dm-3, Ca= 1,8 cmolc dm-3, Mg= 
2,4 cmolc dm-3, Al= 0,05 cmolc dm-3,  
H+Al= 0,5 cmolc dm-3, SB= 4,34 cmolc 
dm-3, CTC= 4,83 cmolc dm-3, densidade 
aparente= 1,36 g/cm3, densidade real= 
2,60 g/cm3, porosidade total= 47,53%, 
argila= 15, silte= 9, areia= 76%; Solo 
+ esterco - pH= 7,1, P= 65,9 mg dm-3, 
K= 550,1 mg dm-3, Na= 127 mg dm-3, 
Ca= 2,1 cmolc dm-3, Mg= 2,9 cmolc 
dm-3, Al= 0 cmolc dm-3, H+Al= 0 cmolc 
dm-3, SB= 6,06 cmolc dm-3, CTC= 6,56 
cmolc dm-3, densidade aparente= 1,15 g/
cm3, densidade real= 2,56 g/cm3, poro-
sidade total= 55,08%, argila= 9, silte= 
8, areia= 83%; Solo + composto - pH= 
6,1, P= 55,7 mg dm-3, K= 67,2 mg dm-3, 
Na= 19,6 mg dm-3, Ca= 2,2 cmolc dm-3, 
Mg= 2,7 cmolc dm-3, Al= 0 cmolc dm-3, 
H+Al= 0 cmolc dm-3, SB= 5,15 cmolc 

dm-3, CTC= 5,43 cmolc dm-3, densidade 
aparente= 1,10 g/cm3, densidade real= 
2,18 g/cm3, porosidade total= 68,90%, 
argila= 5, silte= 8, areia= 87%.

As irrigações foram feitas com rega-
dor, quando necessárias, e cada estaca 
foi protegida com sacola de polietileno 
transparente até a emissão das brotações. 
Os dados obtidos foram analisados no 
SAEG, e as médias comparadas pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade, 
de acordo com Ribeiro Junior & Melo 
(2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação ao primeiro experi-
mento verifica-se que as estacas basais 
apresentaram maior porcentagem de 
sobrevivência (60%), número de bro-
tações (2,75), número de folhas (30,5), 
comprimento de raiz (21,0 cm) e maior 
massa seca total (4,94 g) que as estacas 
apicais (Tabela 1). Ao longo do ramo, 
o conteúdo de carboidratos e de subs-
tâncias promotoras e inibidoras do en-
raizamento apresenta bastante variação 
e, normalmente, os maiores teores de 
carboidratos se encontram na base dos 
ramos contribuindo para o enraizamento 
e sobrevivência das estacas (Fachinello 
et al., 2005). Resultados semelhantes 
foram observados em Sebastiania 
schottiana (Frasseto, 2008), hortênsia 
(Luz et al., 2007) e em Ocimum 
gratissimum (Sousa et. al., 2005).

No segundo experimento, as minies-
tacas com talão e no substrato solo + 
composto apresentaram maior percen-
tagem de sobrevivência (31,25%), que 
as miniestacas sem talão nos três subs-
tratos. A porcentagem de estacas com 
brotações não variou significativamente 

Tabela 1. Características avaliadas nas estacas apicais e basais de liamba no primeiro experi-
mento (characteristics evaluated on liamba apical and basal cuttings in the first experiment). 
Mossoró, UFERSA, 2007.

Características Estacas apicais Estacas basais
Número médio de brotações   2,0 b   2,7 a
Número médio de folhas 27,5 b 30,5 a
Comprimento de raiz (cm)   5,7 b 21,0 a
Massa seca total (g)   3,8 b   4,9 a
Sobrevivência (%) 25,0 b 60,0 a
Medias seguidas da mesma letra minúsculas na linha não diferem entre si (teste t p<0.05) 
(means followed by the same small letters in the columns did not differ from each other (t 
test p<0.05).

Propagação vegetativa de liamba, planta medicinal
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entre os substratos, mas a porcentagem 
de estacas enraizadas foi maior em 
estacas com talão e no substrato solo 
+ composto (Tabela 2). Este substrato 
deve ter proporcionado maior aeração, 
como também constatado por Schmitz 
et al. (2002), ao avaliar as característi-
cas físicas de diversos substratos e, dos 
materiais minerais como solo e areia, 
que possuem excessiva densidade e 
reduzida porosidade, sendo deficientes 
em aeração.

O substrato destinado à produção 
de mudas deve apresentar boa porosi-
dade, a fim de assegurar boa drenagem 
e conseqüentemente arejamento do 
sistema radicular. O substrato solo 
+ composto teve maior porosidade e 
menor densidade, o que pode ter sido 
responsável pelo melhor desempenho 
das mini-estacas de liamba. Isso está 
de acordo com Arruda et al. (2007), que 
verificaram que a utilização de com-
posto orgânico, proporcionou a maior 
porcentagem de enraizamento de estacas 
de guaranazeiro, assim como Silva et al. 
(2010) observaram a influência positiva 
do composto orgânico no enraizamento 
de estacas de aceroleira favorecendo o 
desenvolvimento de mudas vigorosas 
para o plantio. Resultados semelhantes 
foram obtidos por Pereira et al. (2002) 
que observaram que o composto orgâ-
nico mostrou ser o melhor componente 
para formulação de substrato para 
propagação de Coffea arabica por 
estaquia, concordando com Hoffmann 
et al. (1995), que obtiveram melhor 
enraizamento de estacas de mirtilo uti-
lizando o substrato composto por areia 
+ composto orgânico.

Conclui-se, portanto, que as estacas 
basais com espessura de aproximada-
mente 5 mm e comprimento de 20 cm, 
e as miniestacas com talão no substrato 
solo + composto podem ser usadas para 
a propagação vegetativa de liamba.
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característica (Tukey p≤0,05) (means followed by the same small letters in the columns and 
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O cultivo de hortaliças nas áreas 
urbanas e periurbanas, com ou sem o 
apoio governamental, tomou impulso 
a partir de 1980 na América Latina, 
África e Ásia como uma estratégia de 
sobrevivência das populações mais 
pobres atingidas pela crise econômica 
que se instalou nessas regiões (Maxwell, 
1995; Bryld, 2003). No Brasil, hortas 
urbanas e periurbanas começaram a ter 
grande ênfase nessa época com apoio 
dos governos municipais e instituições 
locais (Farfán et al., 2008; Monteiro & 
Monteiro, 2008).

A partir do início deste século, o 
apoio a hortas urbanas e periurbanas no 
Brasil passou a fazer parte da política 

nacional de redução da pobreza e ga-
rantia de segurança alimentar. Algumas 
dessas hortas foram financiadas com 
recursos federais e estavam incluídas 
no Programa Nacional de Agricultura 
Urbana. Dados do Governo Federal de 
outubro de 2008 indicavam que esse 
Programa financiou, além de hortas 
comunitárias em todas as regiões brasi-
leiras, atividades como apicultura, avi-
cultura e lavouras comunitárias. Foram 
beneficiadas cerca de 700.000 pessoas 
com um investimento de R$36 milhões 
(Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate a Fome, s.d.). Porém, vale 
ressaltar que o Governo Federal não 
foi o único financiador de tais proje-

tos; recursos estaduais e municipais 
também foram investidos nessa ação, o 
que significa que os valores investidos 
eram muito maiores dos que os aqui 
apresentados.

As políticas públicas de incentivo 
a hortas urbanas e periurbanas impul-
sionaram o desenvolvimento dessa 
estratégia de combate à pobreza. O 
relato de algumas dessas experiências 
se traduziu na publicação de trabalhos 
em revistas indexadas e não indexadas, 
em anais e resumos de congressos, em 
monografias e teses. No entanto, a ava-
liação dos resultados descritos nessas 
publicações não foi feita até o momento. 
Tal avaliação é necessária para que se 
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RESUMO
O cultivo doméstico de hortaliças e hortas comunitárias ganhou 

importância como uma política alternativa de redução da pobreza e 
melhoria das condições alimentares das famílias no Brasil desde o 
final do século passado. As experiências brasileiras foram relatadas 
em diferentes tipos de publicações científicas, mas até o momento, 
esses resultados não foram avaliados. Assim sendo, publicações 
científicas brasileiras sobre o tema foram buscadas nas páginas www.
google.com.br, www.scielo.com.br, www.periodicos.capes.gov.br e 
na plataforma Lattes do CNPq para essa avaliação. Os resultados 
mostraram que a maioria das publicações estavam disponíveis gra-
tuitamente. O número de publicações aumentou entre 1996 e 2009 e 
a maioria delas foi publicada em Encontros e Congressos. O cultivo 
de hortaliças contribuiu para aumentar o bem-estar da população. 
No entanto, diversas dificuldades foram relatadas, sendo as mais 
importantes a falta de organização social e a falta de acesso a assis-
tência técnica, capital, terra e água. Até o momento, a maioria desses 
projetos foi de curta duração (menos de três anos). Assim sendo, é 
necessário que pesquisas multidisciplinares e de longo prazo sejam 
conduzidas a fim de que sejam melhor avaliados e compreendidos os 
benefícios e dificuldades dos projetos e as formas encontradas para 
superar essas dificuldades .

Palavras-chave: Agricultura urbana, agricultura periurbana. levan-
tamento, avaliação, sustentabilidade.

ABSTRACT
Urban and periurban gardens: what does the Brazilian 

literature tell us?

Growing vegetables in backyards and in community gardens 
gained importance as an alternative policy for the reduction of 
poverty and the increasing of household food intake since the final 
years of the late century in Brazil. The Brazilian experiences have 
been reported in different scientific publications but until now, there 
has not been an attempt to evaluate those results. For that purpose, 
Brazilian scientific publications were sought in the sites www.google.
com.br, www.scielo.com.br, www.periodicos.capes.gov.br and in the 
Lattes platform from CNPq. The results showed that the majority 
of publications were available to download free. The number of 
publications increased between 1996 and 2009 and most of them 
were published in Congresses and Meetings. Vegetable cultivation 
contributed to increase of the welfare of population. Nonetheless, 
several difficulties were reported: chiefly among these, the lack of 
social organization, lack of access to technical assistance, capital, 
land and water. Until now, the majority of these projects have been 
of short duration (less than three years); therefore it is necessary 
to carry out long term researches in order to evaluate strategies for 
overcoming these difficulties.

Keywords: Urban agriculture, survey, evaluation, sustainability.
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possa verificar a situação atual não só da 
pesquisa sobre o tema, mas também dos 
resultados alcançados pelos programas 
executados. Além disso, a partir de uma 
melhor compreensão dos resultados 
alcançados será possível apontar pro-
postas futuras de trabalho. Assim, este 
trabalho tem como objetivo, utilizando a 
literatura brasileira sobre hortas urbanas 
e periurbanas disponível, realizar uma 
avaliação geral sobre os resultados al-
cançados por essa estratégia de redução 
da pobreza implantada em nosso país.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas as bases de dados 
www.google.com.br, www.scielo.com.
br, www.periodicos.capes.gov.br e 
Lattes do CNPq, em que o currículo de 
pesquisadores, professores e estudantes 
foram examinados, para compilar a lite-
ratura brasileira sobre hortas urbanas e 
periurbanas no período 1996-20101. O 
ano de 1996 foi escolhido como marco 
inicial porque nesse ano foi encontrado 
o primeiro trabalho referente a esse 
assunto.

Para a identificação dos trabalhos 
foram feitas buscas utilizando-se as 
palavras-chave “hortas urbanas”, “hor-
tas comunitárias”, “hortas periurbanas”, 
“quintais”, “agricultura urbana” e 
“agricultura periurbana”. O levanta-
mento foi realizado entre os meses de 
outubro de 2009 e abril de 2010. Foram 
considerados trabalhos publicados em 
revistas indexadas ou não, trabalhos 
de congressos, teses e monografias, 
relatórios técnicos, boletins técnicos e 
de pesquisa, legislação e projetos de 
implantação de hortas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Baseados nas fontes de pesquisas 
descritas anteriormente foram encon-
trados 191 trabalhos publicados na 
literatura brasileira sobre hortas urbanas 
e periurbanas no período 1996-2010. 
Foram publicados 84 trabalhos em 
Encontros e Congressos, 43 artigos em 
revistas indexadas e não indexadas, 27 

capítulos de livros, 14 teses e monogra-
fias, 11 relatórios técnicos, cinco Bole-
tins Técnicos, quatro leis e três projetos 
de lei referentes ao tema. 

Ainda que os trabalhos encontrados 
estivessem dispersos por vários tipos de 
publicações, verificou-se que, com ape-
nas uma exceção (capítulos de livros), 
no mínimo 78% dos trabalhos estavam 
disponíveis na Internet. A organização 
dessas informações em uma base de 
dados única facilita o acesso aos dados 
gerados por parte dos interessados nesse 
assunto.

Com relação ao local de realização 
dos trabalhos, Minas Gerais, Goiás, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Piauí foram os 
estados que apareceram em maior núme-
ro: 32, 30, 27, 24 e 11 trabalhos respec-
tivamente. Minas Gerais e São Paulo fo-
ram os estados que apresentaram o relato 
de experiências de um maior número 
de cidades: 16 e 12 respectivamente. 
Por outro lado, alguns estados, com um 
considerável número de publicações, 
divulgaram experiências de um número 
menor de cidades. Esse é o exemplo 
dos estados de Goiás e Piauí. Ainda 
que Goiás tenha apresentado o segundo 
maior número de trabalhos/estado, esses 
se referiram a experiências de apenas 
oito cidades, sendo que a experiência da 
cidade de Santo Antônio do Descoberto 
foi relatada em 25 trabalhos diferentes. 
Em relação ao Piauí, dos 11 trabalhos 
publicados, oito foram provenientes de 
Teresina. A explicação para a diferença 
entre o número de trabalhos publicados 
e o número de cidades onde estes foram 
realizados é que, em alguns casos, os 
trabalhos de uma cidade se originaram 
do mesmo tipo de informação, isto é, 
dissertações geraram resumos de con-
gresso e trabalhos científicos. Em outros 
casos, o mesmo tipo de informação foi 
publicado em resumos e em um ou mais 
trabalhos científicos.

Independentemente do número de 
trabalhos e das cidades de origem dessas 
informações, a divulgação dos resulta-
dos alcançados pelas hortas urbanas e 
periurbanas brasileiras certamente está 
relacionada à presença de pesquisado-
res, técnicos de extensão e estudantes 

que acompanharam ou acompanham a 
evolução desses projetos. Considerando 
essa informação, é bem provável que 
essa mão-de-obra estivesse mais dis-
ponível nos estados que abarcaram o 
maior número de cidades, ou seja, Minas 
Gerais e São Paulo.

A provável falta de pessoal capaci-
tado para relatar e avaliar um número 
maior de experiências de hortas urbanas 
e periurbanas brasileiras gera, além da 
falta de um relato/avaliação mais pro-
funda dos projetos, o desconhecimento 
dos resultados alcançados por muitos 
dos projetos financiados com recursos 
públicos. Para confirmar a hipótese 
de que nem todos os resultados estão 
relatados/avaliados, foi realizado um 
levantamento complementar no site 
www.google.com.br, onde se buscou 
notícias governamentais ou jornalísticas 
com os temas “hortas urbanas”, “hortas 
periurbanas” e “hortas comunitárias”. 
O resultado da busca confirmou a hipó-
tese levantada, ou seja, as experiências 
de várias cidades não foram avaliadas/
relatadas em trabalhos ou textos técnico-
-científicos, mas sim comentadas em 
notícias governamentais ou matérias 
jornalísticas (Tabela 1).

No que se refere ao ano da publica-
ção, observou-se um aumento no núme-
ro de trabalhos a partir de 2004 (Figura 
1). Essa tendência de crescimento apa-
rentemente foi determinada por dois fa-
tores. O primeiro foi a ênfase dada pelos 
governos à implementação de políticas 
públicas visando a redução da pobreza, o 
que teve como conseqüência a liberação 
de recursos financeiros para projetos de 
hortas urbanas e periurbanas. Entre as 
várias instituições financiadoras, além 
de ministérios, governos estaduais e 
municipais, vale destacar a presença das 
empresas estatais e ONGs. As ONGs 
foram citadas como financiadoras e/
ou como entidades que implantaram 17 
projetos, enquanto as empresas estatais 
foram citadas como financiadoras em 
sete trabalhos. O segundo fator que 
explica o crescimento do número de 
publicações a partir de 2004 é o tempo 
necessário para a obtenção dos resulta-
dos, já que as fases de implantação dos 

M Castelo Branco & FA Alcântara

1A literatura usada como base para esse trabalho está na publicação “Brazilian Bibliography of urban and periurban gardens: 1996 to 2010” disponível em 
www.ryerson.ca/foodsecurity/projects/urbanagriculture/papers.html
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projetos, coleta, compilação e análise 
das informações demandam um tempo 
razoável.

Os resultados dos trabalhos publica-
dos mostraram que as hortas urbanas e 
periurbanas  estavam localizadas tanto 
em terrenos públicos quanto privados. 
Para os 55 trabalhos onde foi feita 
referência ao tipo de propriedade da 
terra, as hortas domésticas geralmente 
pertencentes a uma única família e sem 
subsídios governamentais, foram as 
predominantes (38 trabalhos). Hortas 
comunitárias com subsídios governa-
mentais, conduzidas em áreas públicas, 
vieram em segundo lugar (16 trabalhos). 
Foram ainda citadas hortas em áreas 
privadas sem nenhum tipo de especi-

Tabela 1. Experiências de hortas urbanas e periurbanas relatadas em literatura especializada e em notícias  jornalísticas (experiences of 
urban and periurban gardens reported in literature or in newspapers). Brasília, Embrapa, 2010.

Estado Experiências relatadas (literatura especializada) Experiências comentadas (notícias gover-
namentais ou jornalísticas)

BA Juazeiro, Curaçá Lauro de Freitas, Salvador, Tanque Novo, 
Vitória da Conquista

CE Fortaleza Tejuçuoca

GO Abadia de Goiás, Águas Lindas, Novo Gama, Santo Antônio 
do Descoberto, Formosa, Água Fria, Padre Bernardo, Unaí Itumbiara, Inhumas, Nerópolis, Ipameri1

MG

Belo Horizonte, Contagem, Coração Verde, Divinópolis, 
Governador Valadares, Guarani, Ibirité, Juiz de Fora, Mário 
Campos, Montes Claros, Novo Cruzeiro, Pirapora, Sete Lago-
as, Uberlândia, Viçosa

Espinosa, Lagoa Santa, Uberaba

MS Corumbá, Ladário Bataguassu

MT Cáceres, Rosário do Oeste Chapada dos Guimarães, Confresa, Cuiabá, 
Jaciara

PB Cabedelo, Pitimbu Patos

PI Parnaíba, Teresina Boa Hora, São João do Piauí, Valença do 
Piauí

PR Curitiba Maringá, Pinhais

RJ Campos de Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Nova Igua-
çu, Quissamã, Rio de Janeiro Guaratiba

RN Natal
RS Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Porto Alegre Três Cachoeiras
SC Florianópolis, Itajaí, Chapecó Lages, Palhoça, Siderópolis

SP
Americana, Botucatu, Campinas, Jaboticabal, Jales, Penápolis, 
Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, São 
Carlos, São Paulo

Bauru, Diadema, Embu das Artes, Itapeva, 
Osasco, São Bernardo, Santo André

PE Petrolina
1Segundo notícia publicada em 20/02/2009 no site http://paginarural.thiva.kinghost.net/noticia/106256/horta-comunitaria-deve-atender-
mais-40-mil-familias, o Programa Hortas Comunitárias chegou a 233 municípios goianos, com uma área total de 4,8 mil hectares e tinha 
como meta beneficiar 40 mil famílias (according to news published on 2009/02/20 at http://paginarural.thiva.kinghost.net/noticia/106256/
horta-comunitaria-deve-atender-mais-40-mil-familias, the program Hortas Comunitárias reached 233 counties in the Goiás State, Brazil, 
with a total area of 4,8 thousand hectares and aimed to benefit 40 thousand families).

Figura 1. Número de trabalhos publicados/ano sobre horticultura urbana e periurbana 
(number of papers published per year on urban and periurban horticulture, (n=186)). Brasília, 
Embrapa, 2010.

Hortas urbanas e periurbanas: o que nos diz a literatura brasileira?
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ficação (14 trabalhos), áreas privadas 
arrendadas (oito trabalhos) e áreas 
privadas apossadas (dois trabalhos). É 
provável que o número de hortas em 
áreas públicas ou privadas esteja aqui 
subestimado, uma vez que na maioria 
dos trabalhos não se fez referência ao 
tipo de posse da terra.

O tipo de posse da terra é impor-
tante quando se pensa na manutenção 
desses projetos no longo prazo e em 
sua sustentabilidade social, econômica 
e ambiental. Hortas cultivadas em áreas 
urbanas particulares ou públicas, sem 
qualquer tipo de regulamentação, são 
atividades inseguras para os horticul-
tores porque os projetos: a) dependem 
da vontade política momentânea dos 
governantes nos casos onde há subsídios 
governamentais envolvidos; b) sofrem 
pressões provenientes da expansão 
urbana desordenada dos municípios, o 
que afeta a área disponível para cultivo; 
c) têm dificuldades para a formação 
de parcerias, o que dificulta o acesso 
a recursos financeiros para custeio e/
ou investimento; d) têm dificuldades 
de acesso ao crédito oficial, como por 
exemplo o PRONAF, devido a falta de 
regulamentação da posse da terra; e) 

têm dificuldades para criar incentivos 
para a realização de investimentos 
por parte dos horticultores urbanos. 
Isto porque como esta ocupação não é 
permanente, os horticultores têm medo 
de ser desalojados a qualquer instante 
(Zallé, 1999; Arruda, 2006; Resende 
& Cleps Jr., 2006; Farfán et al., 2008; 
Siqueira, 2009).Outro aspecto negativo 
relacionado à falta de regulamentação 
da agricultura urbana e periurbana é que 
isso pode dificultar, em alguns casos, a 
construção de um conceito de produção 
conservacionista e sustentável. Isto é, 
a falta de vínculo com a terra, somado 
muitas vezes à necessidade de satisfação 
de necessidades imediatas (alimentos ou 
renda), pode levar à exaustão da capaci-
dade produtiva do solo e à falta de cuida-
do com outros aspectos relacionados ao 
ambiente, com o consequente abandono 
da atividade naquela área, devido a sua 
degradação (Alcântara, 2007; Monteiro 
& Mendonça, 2007).

Ainda que a regulamentação das ati-
vidades agrícolas urbanas e periurbanas 
seja um dos aspectos fundamentais para 
a garantia da sua sustentabilidade, essa 
não parece ser uma preocupação dos 
governos locais. Dos 80 municípios 

para os quais há relatos de hortas ur-
banas e periurbanas, a regulamentação 
da atividade foi encontrada em apenas 
seis. Nesses casos a legislação aprovada 
atribuía vantagens como redução de im-
postos para terrenos privados ocupados 
com atividades relacionadas à agricultu-
ra urbana ou regulamentava a ocupação 
de áreas públicas e a destinação de 
recursos financeiros. No que se refere 
aos estados, Minas Gerais era o único 
estado que possuía uma legislação que 
regulamentava a agricultura urbana e 
periurbana (Lei 15.973 de 12/01/2006). 
A regulamentação dessa atividade pode 
contribuir para o aumento da área cul-
tivada e dos investimentos por parte 
dos produtores, o que pode significar a 
garantia da sobrevivência dos projetos 
no longo prazo.

Relatos de projetos desenvolvidos 
a longo prazo foram raros. Quando o 
tempo de existência de projetos de hor-
tas comunitárias era citado, a maioria 
tinha menos de três anos, ou seja, eram 
experiências de curto prazo. Em alguns 
casos, as experiências tinham menos de 
seis meses e relatavam apenas o resulta-
do de uma colheita. Em apenas quatro 
cidades (Petrolina, Juazeiro, Teresina e 
Sete Lagoas) foram encontradas hortas 
com mais de 20 anos de existência. No 
caso de Petrolina e Juazeiro, a estreita 
relação das hortas com escolas munici-
pais, gerando benefícios mútuos, era a 
razão para a explicação da manutenção 
da atividade (Farfán et al., 2008). No 
caso de Teresina, as hortas foram criadas 
pela Prefeitura na metade da década de 
1980 com o intuito de prover ocupação 
a crianças após a escola. Em 1997 ou-
tras hortas foram implantadas sob redes 
elétricas de alta tensão, para atender a 
população carente da cidade (Monteiro 
& Monteiro, 2008). Sete Lagoas é um 
caso expressivo de sucesso; as hortas se 
mantêm há mais de 20 anos com apoio 
da Prefeitura (Carvalho et al., 2009). 

Ainda que a maioria das hortas 
tivesse um curto tempo de existência, 
as avaliações dos resultados alcança-
dos no curto prazo mostraram que, 
aparentemente, a política pública de 
redução da pobreza desenhada pelos 
governos atingiu parte do seu objetivo. 
Nos trabalhos onde as características 
sócio-econômicas das famílias foram 

Tabela 2. Características sócio-econômicas de agricultores urbanos e periurbanos 
(socioeconomic characteristics of urban and periurban gardeners). Brasília, Embrapa, 2010.

Características sócio-econômicas Nº de trabalhos
Renda familiar (n=13)

Menos de dois salários mínimos 11
Mais de dois salários mínimos 2

Nível educacional predominante (n=19)
Analfabeto 1
Somente até a primeira série 6
Fundamental incompleto 9
Fundamental completo 3

Idade (n=21)
Mais de 30 5
31 a 52 anos 3
35 a 55 anos 1
41 a 51 anos 3
Mais de 45 anos 7
Mais de 50 anos 1
Mais de 60 anos 1

Gênero predominante (n=27)
Feminino 21
Masculino 6

M Castelo Branco & FA Alcântara
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citadas, foi observado que as popula-
ções envolvidas nesses projetos eram 
compostas por indivíduos pobres. Eles 
eram aposentados, desempregados 
ou tinham, em sua maioria, empregos 
informais. Essa população era de baixa 

renda, tinha um baixo nível educacional 
e era predominantemente formada por 
adultos com idade superior a 40 anos, o 
que sugere que os jovens buscavam ou-
tras atividades (Tabela 2). Foi observada 
ainda uma predominância das mulheres 

(Tabela 2). Isso se explica pelo fato de 
que as mulheres ainda assumem a maior 
parcela de responsabilidade no cuidado 
do lar e, essas hortas, como estavam 
normalmente perto das residências, fa-
cilitavam o trabalho agrícola e o trabalho 
de cuidado do lar, além de serem uma 
fonte de renda complementar (Drescher, 
1999; Merzthal, 2004; Farfán, 2008).

O foco dos projetos na população 
mais pobre gerou diversos benefícios os 
quais foram descritos em 94 trabalhos. 
Para efeito dessa avaliação, os benefí-
cios foram divididos em benefícios pri-
vados, sociais e ambientais. Observou-
-se que os benefícios privados, ou seja, 
os benefícios relacionados diretamente 
aos participantes dos projetos, foram 
os benefícios mais enfatizados nesses 
relatos. Ênfase menor foi dada aos bene-
fícios sociais e ambientais que também 
são gerados por essas hortas (Tabela 3).

Em relação aos benefícios privados, 
a possibilidade de obtenção de renda 
direta pela comercialização da produção 
foi o benefício mais destacado (Tabela 
3). Contudo, essa renda direta só foi 
quantificada em três trabalhos. Um sa-
lário mínimo foi a renda máxima obtida, 
sendo essa renda bastante variável entre 
os produtores. A intensidade de cultivo e 
a frequência de cultivo dos lotes foram 
os fatores apontados para as diferenças 
de renda observadas (Castelo Branco, 
2007a).

A renda direta foi obtida com di-
ferentes formas de comercialização, 
todas informais. A comercialização na 
própria horta foi a predominante. Ela 
foi relatada em 12 trabalhos. Outros 
tipos de comercialização relatados 
foram: em feiras livres ou mercado 
(10 trabalhos), de porta em porta (sete 
trabalhos) e venda para atravessadores 
(três trabalhos). A observação dos dife-
rentes tipos de comercialização aponta 
para uma desorganização social dos 
produtores. Isso porque a comerciali-
zação na própria horta, na feira livre/
mercado e de porta em porta era feita 
individualmente pelos produtores, os 
quais competiam entre si e em alguns 
casos essa competição poderia compro-
meter a sustentabilidade da atividade 
(Castelo Branco, 2007b; Monteiro & 
Monteiro, 2008). Um aspecto que deve 
ser observado com relação à comercia-

Tabela 3. Benefícios gerados por hortas urbanas e periurbanas (benefits of urban and periurban 
gardens (n=96)). Brasília, Embrapa, 2010.

Benefícios Nº de 
trabalhos

Benefícios privados
Renda direta (comercialização) 67
Renda indireta (autoconsumo) 49
Garantia de segurança alimentar 26
Melhoria de hábitos alimentares/alimentação 27
Emprego 16
Capacitação dos beneficiados 8
Melhoria da autoestima 6
Melhoria da nutrição familiar 5

Benefícios sociais
Incremento de vínculos afetivos e solidários entre participantes e 
comunidades e melhoria da organização da comunidade 16

Capacitação para a autogestão (ênfase em Economia Solidária) 6
Alimentos frescos e de qualidade 6
Contribuição para a melhoria da merenda escolar 5
Valorização pela comunidade de alimentos frescos e sem agrotó-
xicos 2

Intercâmbio de experiências com outros grupos 2
Redução do custo de transporte de alimentos 2
Melhoria da nutrição infantil 2
Participação popular em decisões comunitárias 3
Redução da incidência de doenças 1
Redução do vandalismo, roubos e presença de usuários de drogas 
nas escolas que abrigam hortas 1

Incentivo ao mercado local 1
Benefícios ambientais

Melhoria da paisagem urbana 11
Alimentos sem resíduos de agrotóxicos 7
Reciclagem de resíduos orgânicos urbanos com redução do lixo 
urbano 7

Educação ambiental 3
Reciclagem/conservação de água 2
Reciclagem de pneus e embalagens (uso em hortas em pequenos 
espaços) 2

Diversificação da fauna devido à diversidade de cultivos 2
Conservação do solo 1
Recuperação de áreas degradadas 1
Redução de emissão de CO2. Redução de distâncias percorridas 
pelos alimentos 1

Hortas urbanas e periurbanas: o que nos diz a literatura brasileira?
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implantação de técnicas de conservação 
ambiental. Em dois casos, a limitação de 
área de produção não permitiu o cultivo 
de adubos verdes para melhoria do solo 
(Alcântara, 2007; Querino et al., 2008).

A avaliação das principais dificul-
dades encontradas nas hortas urbanas 
e periurbanas sugere que o sucesso 
desses projetos parece depender muito 
mais da organização comunitária e da 
decisão política de apoiá-los, do que 
propriamente da disponibilização de 
tecnologias. No que se refere ao apoio 
a esses projetos, estes devem prever, 
além de recursos para assistência técnica 
e compra de insumos, recursos para a 
implantação de infraestrutura básica, a 
fim de se reduzir os prejuízos que por-
ventura possam ser causados à comuni-
dade urbana. Os projetos também devem 
ter área suficiente para a implantação 
de tecnologias, como adubação verde, 
que permitam reduzir a dependência de 
insumos externos, o que consequente-
mente reduz a dependência de recursos 
governamentais ou de outras instituições 
no longo prazo. Isso abre a possibilidade 
de uma maior independência para os 
produtores urbanos e periurbanos. Além 
disso, esse espaço deve ser planejado e 
manejado agronomicamente de forma 
que outras práticas conservacionistas 
sejam utilizadas. Este tipo de planeja-
mento e manejo são fatores que podem 
contribuir para o uso ambientalmente 
sustentável das áreas cultivadas, ou 
seja, ao ser levado em consideração 
permite que uma área seja utilizada sem 
que ocorra a degradação da área. Em 
resumo, os resultados apresentados na 
literatura sugerem que as hortas urbanas 
e periurbanas  geram diversos benefícios 
e podem ser um instrumento importante 
para a redução da pobreza, garantia da 
segurança alimentar e melhoria das 
condições ambientais periurbanas e 
urbanas, se as dificuldades encontradas 
puderem ser superadas.

Assim, para a melhor compreensão 
do desenvolvimento desses projetos e 
seus impactos, é necessário o acompa-
nhamento destes por um prazo maior 
do que o até aqui realizado. Com 
estudos multidisciplinares e de longo 
prazo, algumas perguntas básicas, mas 
de extrema importância, poderiam ser 
respondidas. Entre essas perguntas, po-

praticamente impossível fazê-lo, já que 
muitos benefícios são intangíveis, como 
por exemplo, o benefício “incremento 
de vínculos afetivos e solidários entre 
participantes e comunidades”.

A mensuração dos benefícios so-
ciais, econômicos e ambientais gerados 
pelas hortas urbanas e periurbanas, 
quando possível, e as metodologias 
empregadas para fazê-lo, se apresentam, 
sem dúvida alguma, como um amplo 
campo de investigação para os próximos 
anos. Essa mensuração, além de permitir 
a ampliação dos resultados alcançados 
por esses projetos, certamente contribui-
rá para a avaliação da eficiência e eficá-
cia das políticas públicas desenvolvidas 
pelos governos.

Até o momento foram comentados 
apenas os benefícios gerados pelas hor-
tas urbanas e periurbanas. No entanto, 
para gerarem esses benefícios as hortas 
trilharam um longo caminho, muitas 
vezes repleto de dificuldades. O relato 
dessas dificuldades, classificadas em 
dificuldades sociais, políticas, técnicas, 
ambientais e econômicas, foi encontrado 
em 55 trabalhos (Tabela 4).

As dificuldades sociais foram as que 
apareceram em maior número e predo-
minaram a falta de acesso a assistência 
técnica, a falta de organização comuni-
tária e a falta de acesso a capital e água 
(Tabela 4). Essas dificuldades podem 
gerar problemas não só para os horticul-
tores, mas também para a comunidade 
consumidora desses produtos. Esse é o 
caso da falta de assistência técnica para 
o controle de pragas, que pode levar 
ao uso de produtos não registrados nas 
lavouras, como observado em Ame-
ricana (Prela-Pantano et al., s.d.) As 
dificuldades políticas apareceram em 
segundo lugar, seguidas pelas dificul-
dades ambientais e econômicas, nesta 
ordem. É importante observar que existe 
uma interrelação entre as dificuldades 
apontadas. A ausência de recursos finan-
ceiros para a construção de infraestru-
tura básica (construção de galpões para 
o armazenamento de adubos) causou a 
poluição da água que era utilizada na 
irrigação das hortaliças consumidas por 
uma comunidade (Castelo Branco et 
al., 2009). Outro exemplo dessa inter-
relação é que o espaço insuficiente para 
a produção pode dificultar também a 

lização da produção pelos agricultores 
urbanos é que os projetos de agricultura 
urbana subsidiados por recursos gover-
namentais podem ter impactos negativos 
sobre a renda dos produtores agrícolas 
locais, muitos também pobres e que não 
contam com subsídios governamentais 
(Castelo Branco 2007a). Esse aspecto, 
que não foi até hoje avaliado, pode 
significar que os projetos de agricultura 
urbana subsidiados podem estar ape-
nas “deslocando a miséria” nos locais 
onde eles são implantados. Pesquisas 
futuras deverão levar esse aspecto em 
consideração.

Em relação aos benefícios sociais 
e ambientais, as hortas urbanas e pe-
riurbanas contribuem para melhorar 
indiretamente a vida da comunidade 
local (Tabela 3). Aqui merecem desta-
que o aumento das relações pessoais na 
comunidade, a melhoria da organização 
da sociedade local e a melhoria da paisa-
gem urbana pela eliminação de terrenos 
abandonados, o que reduz a incidência 
de doenças. Vale destacar ainda os bene-
fícios relacionados à redução dos custos 
de transporte dos alimentos e à redução 
das emissões de CO2. Esses benefícios, 
que são gerados pela produção local de 
alimentos, ainda não têm o devido desta-
que na agenda brasileira, mas a exemplo 
do que ocorre nos EUA e Europa (Pirog 
et al., 2001; Fleury, 2007), deverão ter 
um maior destaque nos próximos anos.

Ainda com relação aos benefícios 
sociais e ambientais descritos na Tabela 
3, verificou-se que poucas quantifica-
ções foram realizadas nos trabalhos 
avaliados. Diversas razões podem 
explicar esses resultados. Sabe-se que 
algumas dessas quantificações são 
extremamente difíceis de serem realiza-
das. Isso porque, para alguns casos, as 
informações necessitariam ser anotadas 
pelos participantes dos projetos ou pelos 
pesquisadores envolvidos. O baixo nível 
de educação formal dos participantes, e 
a impossibilidade de acompanhamento 
constante por parte dos pesquisadores 
envolvidos no projeto, são, sem dú-
vida alguma, duas das razões para a 
dificuldade de coleta das informações 
necessárias para a quantificação dos 
resultados. Outro motivo para a baixa 
quantificação dos benefícios sociais 
e ambientais é que em muitos casos é 
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Tabela 4. Dificuldades encontradas por agricultores urbanos e periurbanos (difficulties encountered by urban and periurban farmers (n= 
56)). Brasília, Embrapa, 2010.

Dificuldades Nº de 
trabalhos

Dificuldades sociais
Falta ou acesso limitado à assistência técnica 17
Falta ou limitada articulação/organização/compromisso entre participantes 15
Falta de capital 13
Falta de água ou acesso limitado a água 12
Falta de mão-de-obra 10
Falta de espaço suficiente para produção 9
Falta ou limitado acesso a insumos (adubos orgânicos principalmente) 6
Dependência de doações financeiras para aquisição de insumos 5
Falta de tempo 6
Custo da água 4
Acesso a terra 3
Relações de clientelismo e assistencialismo 3
Instabilidade na posse da terra ou falta de acesso a terra 3
Concorrência entre produtores da horta 2
Dificuldades de acesso a insumos para produção de composto orgânico 2
Falta de acesso à tecnologia para produção em quintais 2
Falta de financiamento 2
Rotatividade de participantes 2
Concorrência com produtos de outros locais 2
Produção do quintal insuficiente para consumo familiar 1
Falta de sistematização e divulgação de conhecimentos, produtos e serviços gerados 1
Renda limitada proporcionada pela atividade 1
Diferentes expectativas dos beneficiários em relação ao projeto 1
Falta de autonomia econômica da horta 1

Dificuldades políticas
Falta de apoio governamental 3
Expansão urbana 2
Falta de compromisso dos parceiros 1
Falta de equipe governamental em número suficiente e com capacitação 1
Falta de integração entre políticas públicas 2
Falta de estímulo para investimentos já que não há a posse da terra 1
Crédito insuficiente 1
Burocracia para liberação de recursos 1

Dificuldades técnicas
Instabilidade da renda devido a dificuldades de produção 2
Capacitação 9
Pragas e doenças 6
Comercialização 5
Dificuldades para produzir na época chuvosa 5
Manejo do solo 5
Não consegue atender a demanda 2
Irrigação manual 1

Dificuldades ambientais
Qualidade da água (poluição, salinização) 7
Contaminação do solo por resíduos urbanos 4
Baixa qualidade do solo 4
Impossibilidade de usar práticas conservacionistas de solo, como adubação verde, devido à limitação de 
área para cultivo de plantas que servem como adubo 2

Expansão das hortas comunitárias para área de preservação ambiental devido à falta de fiscalização e apoio 
do poder público 1

Dificuldades econômicas
Custo elevado de esterco 2
Falta de cercas na horta, o que propicia invasão de animais domésticos 2
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dem ser citadas: a) Qual o impacto das 
mudanças políticas  no país (mudanças 
governamentais, por exemplo) sobre 
a sustentabilidade desses projetos? b) 
Quais as reais melhorias sociais e eco-
nômicas para a população beneficiada 
no longo prazo? c) Quais os impactos 
econômicos e sociais desses projetos, 
muitas vezes subsidiados, sobre os 
produtores familiares de uma região, 
que produzem hortaliças sem subsídios 
governamentais para o mercado local? 
d) Como se desenvolve a produção de 
hortaliças nessas hortas ao longo do 
tempo? Quais as modificações tecnoló-
gicas observadas? Quais os benefícios/
custos dessas modificações? e) Qual o 
impacto da produção urbana sobre a 
qualidade do solo e a disponibilidade 
e qualidade da água? f) Quais medidas 
deverão ser tomadas para a garantia da 
sustentabilidade social, econômica e 
ambiental desses projetos?

Essas e outras perguntas são um 
grande campo de investigação para os 
próximos anos e, certamente, deverão 
apontar benefícios e custos a longo pra-
zo e direcionar as reformulações que são 
necessárias para o maior sucesso dessa 
estratégia de redução da pobreza.
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A busca por alimentos saudáveis e 
livres de contaminação por agro-

tóxicos tem crescido mundialmente, 
sendo que o mercado de orgânicos no 
Brasil cresce a uma taxa acima de 30% 
ao ano (Tamisio, 2005). Dentre as hor-
taliças, o tomate (Solanum lycopersicon) 
é uma das mais procuradas, pois é uma 
das culturas com maior uso de produtos 
fitossanitários no sistema de produção 
convencional. No entanto, existe gran-
de dificuldade de cultivo do tomateiro 
em sistemas orgânicos devido aos 
problemas fitossanitários que a cultura 
apresenta (Souza, 2003; Schallenberger 

et al., 2008), sendo este um dos fatores 
que torna o custo do tomate orgânico 
mais alto que o convencional.

O uso eficiente dos recursos naturais 
nos sistemas orgânicos de produção 
é fundamental para alcançar o equilí-
brio ecológico e a sustentabilidade do 
sistema produtivo. Dentre os recursos 
naturais, a água é provavelmente o mais 
vital para o cultivo de tomate, que é 
normalmente produzido com irrigação. 
Além de suprir as necessidades hídricas 
das plantas, a água também proporciona 
a solubilização e a disponibilização dos 
nutrientes do solo.

Cultivos de tomateiro submetidos a 
condições de falta ou excesso de água 
têm a produtividade e a qualidade de 
frutos comprometidas (Pulupol et al., 
1996; Marouelli & Silva, 2007) e são 
mais suscetíveis à incidência de doenças 
e ao ataque de insetos-pragas (Lopes et 
al., 2006). Existe uma estreita relação 
entre o aparecimento e o desenvolvi-
mento de algumas doenças no tomateiro 
e a forma com que a água é aplicada às 
plantas. As condições que favorecem a 
maioria das doenças das plantas são a 
existência de água livre na folha e o alto 
teor de água no solo (Rotem & Palti, 

MAROUELLI WA; MEDEIROS MA; SOUZA RF; RESENDE FV. 2011. Produção de tomateiro orgânico irrigado por aspersão e gotejamento, em cultivo 
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RESUMO
O uso eficiente da água e a diversificação ambiental são funda-

mentais para o equilíbrio e a sustentabilidade dos sistemas orgânicos 
de produção de tomate. O presente estudo teve por objetivo avaliar a 
produção de tomate de mesa em cultivo solteiro e consorciado com 
coentro com irrigação por aspersão e gotejamento, em sistema orgâ-
nico. O experimento foi conduzido em área de produção orgânica no 
Distrito Federal. O delineamento foi blocos ao acaso, com tratamentos 
dispostos num arranjo fatorial 2 x 2 (dois sistemas de irrigação x dois 
sistemas de cultivo). Não houve interação significativa entre os fatores 
avaliados, assim como não houve efeito do sistema de cultivo sobre 
as variáveis avaliadas. Embora o ciclo do tomateiro irrigado por go-
tejamento tenha diminuído, a produtividade de frutos não foi afetada 
pelos sistemas de irrigação. A maior redução de estande verificada na 
aspersão foi compensada por um aumento no número de frutos por 
planta, sem variação na massa por fruto. O menor volume de solo 
explorado pelas raízes do tomateiro associado à maior incidência 
de traça-do-tomateiro (Tuta absoluta) e principalmente de oídio 
(Leveillula taurica) pode ter limitado a produtividade do tomateiro 
irrigado por gotejamento. A taxa de frutos podres na aspersão foi o 
dobro da verificada no sistema por gotejamento.

Palavras-chave: Solanum lycopersicon, Coriandrum sativum, agri-
cultura orgânica, tomate de mesa.

ABSTRACT
Production of organic tomatoes irrigated by sprinkler and 

drip systems, as single crop and intercropped with coriander

The efficient use of water and the environmental diversity are 
crucial to the balance and sustainability of the organic production 
system of tomatoes. The present study aimed to evaluate the organic 
production of tomato cultivated as a single crop and in consortium 
with coriander, under sprinkler and drip irrigation. The experiment 
was carried out at an organic production area on the Federal District 
of Brazil. The experimental design was randomized blocks with 
treatments arranged in a 2 x 2 factorial (two irrigation systems x 
two cropping schemes). No significant interaction between the both 
factors occurred, and there was no significant effect of the cropping 
scheme over the evaluated variables. Although the crop cycle has 
been reduced when tomato was drip irrigated, the fruit yield was not 
affected by the irrigation systems. The larger reduction in the stand 
of plants observed under sprinkler irrigation has been compensated 
by an increase in the number of fruits per plant, without a change on 
the fruit mass. The smaller volume of soil explored by the tomato 
roots associated with the higher incidence of South American tomato 
pinworm (Tuta absoluta) and mainly powdery mildew (Leveillula 
taurica) may have limited the yield of drip irrigated tomato. The 
fruit decay rate on sprinkle irrigated plants was twice the rate found 
on the drip irrigated system.

Keywords: Solanum lycopersicon, Coriandrum sativum, organic 
agriculture, fresh-market tomato.
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1969; Marouelli et al., 2005). Assim, 
a irrigação por aspersão pode acentuar 
a sobrevivência e a dispersão de vários 
patógenos em razão da água ser aplica-
da sobre a parte aérea das plantas. Por 
outro lado, o impacto das gotas de água 
pode agir na remoção de propágulos 
de alguns patógenos, como o oídio 
Oidium lycopersici e Oidiopsis sicula 
(Erysiphaceae), e no desalojamento de 
esporos fúngicos e de células bacteria-
nas (Lopes et al., 2006).

Os sistemas de irrigação por sulco 
e por gotejamento minimizam a inci-
dência de várias doenças bacterianas 
foliares em tomateiro, por não molharem 
a parte aérea das plantas, mas favorecem 
as doenças causadas por patógenos de 
solo, especialmente em condições de 
drenagem deficiente (Marouelli et al., 
2005; Lopes et al., 2006). Apesar de o 
gotejamento ser destacadamente o siste-
ma de irrigação que possibilita maiores 
produtividades de frutos, o sistema por 
sulco é ainda um dos mais adotados no 
Brasil na produção convencional de to-
mate de mesa, principalmente devido ao 
seu baixo custo de implantação (Coletti 
& Testezlaf, 2003).

Ao contrário da maioria dos produto-
res convencionais de tomate tutorado, a 
aspersão é, possivelmente, o método de 
irrigação mais utilizado por produtores 
orgânicos de tomate (Menezes et al., 
2007). Isso ocorre especialmente como 
forma de controlar alguns insetos-pragas 
e doenças (Costa et al., 1998; Coelho 
et al., 2000). A aspersão pode reduzir a 
população de ácaros e de insetos-pragas, 
tais como a traça-do-tomateiro Tuta 
absoluta e alguns insetos vetores de 
viroses, devido ao impacto das gotas na 
remoção de ovos, larvas e pupas (Costa 
et al., 1998; Lopes et al., 2006).

Em sistemas orgânicos de produção, 
a diversificação ambiental é fundamen-
tal para alcançar o equilíbrio do sistema 
produtivo. Desta forma, consórcios, 
barreiras e corredores de vegetação fun-
cionam como recursos alternativos para 
a manutenção dos inimigos naturais, 
promovendo a manutenção de insetos 
herbívoros frequentemente em níveis 
aceitáveis (Altieri et al., 2003). Traba-
lhos recentes mostram que o cultivo 
de coentro (Coriandrum sativum) 
em consórcio com tomateiro teve in-

fluência no crescimento populacional 
da mosca-branca Bemisia tabaci e da 
traça-do-tomateiro (Medeiros et al., 
2009; Togni et al., 2009), representando 
uma alternativa para minimizar os danos 
causados por estes insetos em sistemas 
orgânicos de produção.

De acordo com Medeiros et al. 
(2009), o coentro é uma boa escolha 
para diversificar o sistema de cultivo 
do tomateiro, porque apresenta baixo 
grau de competição com a cultura alvo 
e pode incrementar os inimigos naturais 
no cultivo. Além da vantagem da diver-
sificação ambiental, no que se refere a 
problemas fitossanitários, o consórcio 
do tomateiro com outras plantas é uma 
alternativa que pode possibilitar ao 
produtor uma renda extra (Souza, 2003).

O objetivo do presente estudo foi 
avaliar a produção de tomate de mesa 
em cultivo solteiro e consorciado com 
coentro, com irrigação por aspersão e 
gotejamento, conduzido em sistema or-
gânico de produção no Distrito Federal.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido de julho a 
novembro de 2008, no Campo Experi-
mental da Embrapa Hortaliças, Distrito 
Federal (15º 56’S, 48º08’W, altitude 
997 m). O solo é classificado como La-
tossolo Vermelho distrófico típico, fase 
cerrado e com textura argilosa. O clima 
da região é do tipo Cwa, segundo a clas-
sificação de Köppen (temperado úmido 
com inverno seco e verão quente).

Avaliaram-se os fatores sistema de 
irrigação (aspersão e gotejamento) e 
sistema de cultivo (tomateiro solteiro 
e consorciado com coentro), ou seja, 
quatro tratamentos: 1) tomateiro em 
cultivo solteiro irrigado por aspersão; 
2) tomateiro consorciado com coentro 
irrigado por aspersão; 3) tomateiro em 
cultivo solteiro irrigado por goteja-
mento; e 4) tomateiro consorciado com 
coentro irrigado por gotejamento.

Antes da instalação do experimento 
a área foi cultivada com crotalária 
(Crotalaria juncea) para fins de aduba-
ção verde, sendo incorporada ao terreno 
cerca de 30 dias antes da semeadura do 
coentro. Ao redor do experimento fo-
ram estabelecidas bordaduras de milho 

(Zea mays) e sorgo forrageiro (Sorghum 
bicolor) como barreira de vento e para 
aumentar a diversidade vegetal no 
sistema produtivo. Adicionalmente, as 
curvas de nível laterais à área experi-
mental foram mantidas com barreiras 
fixas de quebra-ventos compostas por 
faixas de girassol mexicano (Tithonia 
d i ve r s i f o l i a )  e  cap im-e l e f an t e 
(Pennisettum purpureum).

O transplante das mudas de toma-
teiro (cultivar Poliana) foi realizado no 
sistema de fileiras duplas, espaçadas de 
1,6 x 0,8 m, com 0,5 m entre plantas ao 
longo das fileiras. A parcela experimen-
tal foi composta de cinco fileiras duplas 
de plantas com 10 m de comprimento, 
com área total de 120 m2 (10 x 12 m). Da 
parcela experimental foram avaliadas 
as plantas existentes em 7,5 m de cada 
uma das três fileiras duplas centrais, com 
área útil de 54 m2 (7,5 x 7,2 m). Cada 
tratamento foi reproduzido três vezes, 
totalizando doze parcelas experimentais.

Nos tratamentos de cultivo consor-
ciado, o coentro foi semeado ao longo 
da fileira de tomateiros 15 dias antes 
do transplante de mudas. O coentro foi 
colhido aos 55 dias, deixando para flo-
rescer uma planta de coentro entre duas 
plantas de tomateiro. Posteriormente, 
foi ressemeado e colhido, mantendo-se 
outra planta de coentro para florescer 
entre duas de tomateiro.

Em adubação de pré-plantio foram 
aplicados e incorporados, em cada metro 
linear de fileira “simples” de plantas, 
200 g de termofosfato e 2,0 kg de 
composto orgânico feito com cama de 
matrizes de aviário, conforme o padrão 
de adubação para o sistema orgânico 
de produção de tomate adotado na Em-
brapa Hortaliças (Couto et al., 2008). A 
adubação em cobertura foi feita aos 55 
dias após o transplante, aplicando-se 
250 g por planta do mesmo composto 
orgânico.

As plantas de tomate foram tutoradas 
na vertical, com o uso de fitilho, e con-
duzidas com uma haste, sendo podadas 
com 1,7 m de altura. Na segunda metade 
do ciclo do tomateiro foram realizadas 
duas aplicações de calda bordalesa e 
duas de bioinseticida a base de Bacillus 
thuringiensis, devido às condições 
climáticas favoráveis à incidência de 
doenças e à infestação de traça-do-
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-tomateiro em todos os tratamentos. 
Foram eliminadas da área experimental 
as plantas de tomateiro mortas ou impro-
dutivas devido a problemas de viroses, 
especialmente as causadas por espécies 
de vírus dos gêneros Tospovirus (“vira-
-cabeça”) e Begomovirus (geminivírus).

Nos tratamentos irrigados por asper-
são foram utilizados aspersores de im-
pacto com bocais de 5 x 8 mm, pressão 
de serviço de 2,5 kgf cm-2, espaçados de 
18 x 12 m e intensidade de aplicação de 
23,5 mm h-1. Os aspersores foram insta-
lados a 1,8 m de altura. Nos tratamentos 
irrigados por gotejamento foram usados 
tubos gotejadores, instalando-se uma 
linha de gotejadores por fileira simples 
de plantas, com emissores espaçados de 
0,2 m entre si, pressão de serviço de 1,0 
kgf cm-2 e vazão de 1,6 L h-1.

O manejo de irrigação foi realizado 
de forma individualizada por tratamento 
de irrigação. Tensiômetros foram insta-
lados em todas as parcelas experimen-
tais ao longo da linha de plantio, a cerca 
de 10 cm da planta e do gotejador, e a 
50% da profundidade efetiva do sistema 
radicular. Como tal profundidade varia 
ao longo do ciclo do tomateiro, a cápsula 
dos tensiômetros ficou a 10 cm de pro-
fundidade durante o estádio vegetativo, 
a 15 cm até cerca de duas semanas antes 
da primeira colheita e a 20 cm a partir 
da primeira colheita. As parcelas foram 
irrigadas sempre que a média de tensão 
de água no solo atingia valores entre 25 
kPa e 40 kPa (Marouelli & Calbo, 2009). 
Assim, as irrigações nos tratamentos 
com e sem coentro, para um mesmo 
sistema de irrigação, foram realizadas 
no mesmo dia e com a mesma lâmina de 
água. O limite inferior de tensão de água 
no solo foi utilizado durante o estádio 
de frutificação, no qual o tomateiro é 
mais sensível ao déficit de água no solo 
(Marouelli & Silva, 2007).

A lâmina de água aplicada por ir-
rigação foi suficiente para que o solo 
retornasse a condição de capacidade 
de campo na profundidade radicular 
efetiva, sendo que para os tratamentos 
irrigados por gotejamento foi conside-
rado um fator de 60% de área molhada. 
A eficiência de irrigação foi estimada 
em 80% na aspersão e 85% para o go-
tejamento.

Os frutos foram colhidos semanal-

mente no estádio verde-maduro. Foram 
avaliadas as variáveis estande final, 
produtividade total e comercializável; 
quantidade total e comercializável 
de frutos por unidade de área e por 
planta; massa de fruto comercializável, 
taxa de frutos podres, com danos por 
traça-do-tomateiro e por broca grande 
(Helicoverpa zea) e severidade de oídio, 
causado pelo fungo Leveillula taurica. 
Diferentemente do tomateiro, nenhuma 
variável associada à produção de coen-
tro foi avaliada.

Os frutos considerados comercia-
lizáveis foram aqueles com diâmetro 
acima de 40 mm e sem defeitos graves 
(Brasil, 1995). Frutos com podridão, 
queimadura, defeitos fisiológicos e/ou 
lesões de ordem mecânica ou causadas 
por insetos maiores que 1,5 mm foram 
considerados como não comercializá-
veis.

A severidade do ódio foi avaliada 
aos 90 dias após o transplante das mu-
das, quando a doença havia atingido alta 
intensidade. As avaliações foram feitas 
no terço inferior de oito plantas escolhi-
das ao acaso nas duas fileiras centrais 
das parcelas experimentais, utilizando-
-se a seguinte escala de notas: 0 para 
folhas sem sintomas; 1 para folhas com 
até 10 lesões amareladas; 2 para folhas 
com 10 a 50 lesões; 3 para folhas com 
mais de 50 lesões, 4 para folhas secas; 
e 5 para planta morta.

Para análise de variância dos dados 
das variáveis acima foi utilizado o de-
lineamento experimental de blocos ao 
acaso, em esquema fatorial 2 x 2, con-
siderando p=0,05 como limite máximo 
de significância.

Avaliou-se também a quantidade 
total de irrigações realizadas, a lâmina 
de irrigação aplicada e o crescimento 
do sistema radicular do tomateiro nos 
diferentes tratamentos de irrigação. A 
lâmina de água aplicada via irrigação 
foi determinada com base na média das 
lâminas obtidas em três coletores insta-
lados entre duas fileiras duplas de planta, 
na diagonal de duas parcelas experi-
mentais de cada tratamento irrigado por 
aspersão. Nos tratamentos com goteja-
mento, a lâmina foi calculada com base 
no tempo de irrigação e na média das 
vazões de quarenta gotejadores, avalia-
das no início e no final do experimento 

em quatro parcelas. Dados climáticos no 
período de condução do tomateiro foram 
obtidos na Estação Agroclimatológica 
da Embrapa Hortaliças, a 600 m da área 
experimental.

A distribuição do sistema radicular 
do tomateiro no perfil do solo, nos 
tratamentos irrigados por aspersão 
e gotejamento, foi determinada pelo 
método do perfil reticulado (Atkinson 
& Mackie-Dawson, 1991) em uma das 
parcelas experimentais de cada trata-
mento. Foi aberta uma trincheira de 90 
cm de profundidade perpendicularmente 
a uma fileira dupla central de plantas. 
A concentração de raízes, dentro de 
cada malha de 10 x 10 cm, foi avaliada 
utilizando-se notas de “0” (ausência de 
raízes) a “5” (máxima concentração), 
do lado externo fileira dupla de plantas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ciclo de desenvolvimento do 
tomateiro irrigado por aspersão foi de 
122 dias, enquanto no gotejamento foi 
de 115 dias, independente do sistema de 
cultivo. Foram realizadas sete colheitas 
nos tratamentos com aspersão e seis nos 
com gotejamento. Produtores orgânicos 
de tomate do Distrito Federal têm con-
seguido entre quatro e cinco colheitas, 
em condições de campo.

Nos tratamentos irrigados por asper-
são foram feitas 29 irrigações ao longo 
do ciclo do tomateiro, oito a menos 
que nos tratamentos com gotejamento. 
A maior quantidade de regas no gote-
jamento se deve, sobretudo, ao menor 
volume de solo molhado, uma vez que 
a faixa de tensão-limite de água no solo 
para se irrigar foi igual em ambos os 
sistemas de irrigação.

A lâmina total bruta de água apli-
cada ao longo do ciclo do tomateiro 
irrigado por aspersão totalizou 673 
mm, enquanto no gotejamento foi de 
542 mm, que representa uma redução 
de 20% no volume de água fornecido 
via gotejamento. A precipitação total foi 
de 83 mm nos tratamentos irrigados por 
aspersão e de 26 mm nos tratamentos 
com gotejamento. Tal diferença se deve 
a 57 mm de chuva terem ocorrido após 
a última colheita do tomateiro irrigado 
por gotejamento, quando as plantas 
irrigadas por aspersão ainda estavam 
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em produção.
Em tomateiro irrigado por goteja-

mento foram encontradas raízes a uma 
profundidade de até 65 cm, enquanto 
na aspersão a profundidade máxima foi 
de 55 cm. Já o crescimento lateral das 
raízes no gotejamento foi menor que 
na aspersão. No perfil do solo até 20 
cm, por exemplo, foram encontradas 
raízes até 65 cm lateralmente à fileira 
de plantas, enquanto na aspersão as 
raízes cresceram até 85 cm (dados não 
apresentados). O maior crescimento 
lateral das raízes na aspersão deveu-
-se ao molhamento total da superfície, 
diferentemente do gotejamento que 
molhou cerca de 60% da área. No perfil 
total, estimou-se que o volume de solo 
explorado pelo sistema radicular do 
tomateiro irrigado por gotejamento foi 
35% menor que na aspersão.

Não houve interação significativa 
(p>0,05) entre os fatores sistema de irri-
gação e sistema de cultivo para nenhuma 
das variáveis avaliadas, indicando resul-
tados semelhantes de ambos os sistemas 
de irrigação nos sistemas de cultivos 
com e sem coentro. Também não foi 
verificado efeito significativo (p>0,05) 
do sistema de cultivo sobre nenhuma 
das variáveis. Estudos de Medeiros et al. 
(2009) e Togni et al. (2009) mostraram 
que o consórcio tomate-coentro pode 
influenciar positivamente o manejo de 
T. absoluta e de B. tabaci ao afetar sua 
dinâmica populacional e reduzindo a 
densidade de insetos em sistemas con-
vencionais e orgânicos de produção. No 
presente estudo, entretanto, o efeito do 
cultivo de coentro em consórcio não in-
fluenciou a produtividade do tomateiro. 
Por outro lado, os sistemas de irrigação 
avaliados tiveram efeito significativo 

sobre algumas variáveis de produção 
e de qualidade avaliadas, assim como 
sobre o índice de produtividade da água 
e as taxas de frutos podres e de morte de 
plantas (Tabela 1).

As produtividades total (média de 
61,8 t ha-1) e comercializável (média 
de 41,1 t ha-1) não foram influenciadas 
significativamente (p>0,05) pelos trata-
mentos. Em média, 33,5% da produção 
foram de frutos do tipo “refugo”. Apesar 
de estar abaixo da média geralmente ob-
tida em sistemas convencionais de pro-
dução, a produtividade comercializável 
obtida foi consideravelmente superior 
àquelas relatadas em sistemas orgânicos 
de produção por Menezes et al. (2007), 
Souza et al. (2007) e Schallenberger et 
al. (2008). Mesmo que Chartzoulakis & 
Michelakis (1988) também não tenham 
observado variação da produtividade 
do tomateiro produzido sob diferentes 
sistemas de irrigação, os resultados aqui 
obtidos divergem da maioria dos estudos 
realizados em sistemas convencionais 
de produção, onde a produtividade de 
frutos é normalmente maior em culti-
vos irrigados por gotejamento (Nunes 
& Leal, 2001; Marouelli et al., 2003).

Um dos fatores responsáveis por não 
ter havido diferenças de produtividade 
entre os sistemas de irrigação pode es-
tar associado ao menor volume de solo 
explorado pelas raízes do tomateiro 
irrigado por gotejamento. Mesmo não 
se tendo constatado sintomas visuais 
de deficiência nutricional nas plantas, 
o menor crescimento radicular do to-
mateiro irrigado por gotejamento pode 
ter limitado a absorção de nutrientes e 
prejudicado o crescimento de plantas. 
Apesar de não avaliado, o menor cres-
cimento das plantas no gotejamento foi 

visualmente perceptível. Segundo Car-
valho et al. (2005) e Santos et al. (2008), 
a disponibilização de nutrientes pelo 
solo em sistemas orgânicos, devido à 
utilização de fertilizantes de baixa solu-
bilidade, é lenta e gradativa. Adicional-
mente, Phene et al. (1992) relatam que 
a utilização do sistema por gotejamento 
para a irrigação de tomateiro sem o uso 
da fertirrigação é ineficiente, resultando 
em pequeno incremento de produtivida-
de devido ao menor volume de raízes. 
Assim, seria desejável que as raízes do 
tomateiro irrigado por gotejamento em 
sistema orgânico explorassem maior 
volume de solo.

Os tratamentos avaliados também 
não tiveram efeito significativo sobre 
a quantidade total de frutos (média de 
44,2 frutos/m2), nem sobre a quantidade 
de frutos comercializáveis (média de 
24,8 frutos/m2) produzidos por unidade 
de área. Por outro lado, a quantidade 
total de frutos e a quantidade de frutos 
comercializáveis por planta foram sig-
nificantemente maiores nos tratamentos 
irrigados por aspersão (Tabela 1). Isso 
pode ser explicado, em parte, pela redu-
ção no estande de plantas de tomate nos 
tratamentos irrigados por aspersão, que 
foi em torno do dobro da observada no 
gotejamento (Tabela 1). A maior redução 
de estande na aspersão foi, aparente-
mente, devido à maior ocorrência de 
viroses (vira-cabeça e geminivírus) no 
tomateiro irrigado por aspersão.

Como a massa de frutos comer-
cializáveis (média de 162 g) não foi 
influenciada significativamente pelos 
tratamentos, a maior taxa de plantas 
mortas na aspersão foi compensada por 
um aumento proporcional na quantida-
de de frutos por planta, de forma que a 

Tabela 1. Valores médios de redução de estande (%), produtividade total e de frutos comercializável (t ha-1), número de frutos totais e 
comercializáveis por unidade de área e por planta, massa de frutos comercializáveis (g), frutos podres, com danos por traça-do-tomateiro 
e por broca grande (% em número), e severidade de oídio, conforme o sistema de irrigação, e nível de probabilidade do teste F (average 
values of stand reduction, total and marketable yield (t ha-1), total and marketable number of fruits per unit area and per plant, marketable 
fruit weight, fruit damage by South American tomato pinworm and Southern armyworm, and severity of powdery mildew, depending on 
the irrigation system and cropping schemes, and probability level of F test). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2008.

Sistema
Estande

(%)
Produtividade (t/ha) Frutos totais Frutos 

comercializáveis
Frutos 

com danos Oídio
Total Comercial m2 Planta m2 Planta Massa Podre Traça Broca

Gotejo 16,1 58,8 39,3 42,6 27,3 24,3 15,6 161 4,8 47,4 10,4 4,5
Aspersão 33,9 64,8 42,9 45,7 32,6 25,2 18,0 163 9,6 42,2 9,1 1,8
Pr>F 0,038 0,147 0,159 0,216 0,014 0,465 0,032 0,681 0,004 0,168 0,285 0,008
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produtividade não foi alterada. Resul-
tados semelhantes foram observados 
por Chartzoulakis & Michelakis (1988) 
e Marouelli et al. (2003), que também 
não encontraram efeitos significativos 
de diferentes sistemas de irrigação sobre 
a massa de frutos.

A taxa de frutos podres na aspersão 
(média de 9,7%) foi praticamente o 
dobro da verificada no gotejamento, que 
estava dentro da expectativa devido ao 
frequente molhamento da parte aérea 
do tomateiro. Possivelmente, o maior 
apodrecimento de frutos na aspersão 
foi favorecido pelos danos causados 
pela traça-do-tomateiro que, na presen-
ça de umidade, serviram de “porta de 
entrada” para fungos e bactérias. Em 
todas as colheitas realizadas não houve 
incidência de frutos com podridão apical 
nos tratamentos irrigados por aspersão e 
gotejamento. Este fato é um indicativo 
que as plantas não foram submetidas a 
condições de déficit hídrico ou de defi-
ciência de cálcio (Lopes et al., 2006).

As taxas de frutos com danos por 
traça-do-tomateiro (média de 44,8%) 
e por broca grande (média de 9,8%) 
não foram afetadas pelos sistemas de 
irrigação avaliados. Verificou-se, no 
entanto, por meio de observação visual, 
que os danos pela T. absoluta à folhagem 
do tomateiro irrigado por gotejamento 
foram muito maiores que na aspersão. 
O fato do uso da irrigação por aspersão 
e do coentro em consórcio não terem 
apresentado efeito redutor nos danos 
causados pela traça-do-tomateiro aos 
frutos, diferentemente do relatado por 
Costa et al. (1998) e Medeiros et al. 
(2009), pode estar relacionado à elevada 
população de T. absoluta na área expe-
rimental, com taxas de danos próximas 
à 50% (Tabela 1), e ao comportamento 
do inseto adulto que, principalmente ao 
amanhecer e entardecer, voam e podem 
ter realizado a postura em parcelas 
adjacentes.

A severidade de oídio nos tratamen-
tos irrigados por gotejamento foi expres-
sivamente maior no gotejamento que 
na aspersão (Tabela 1), resultado que 
está em concordância com Lopes et al. 
(2006). Por outro lado, não foi verificada 
ocorrência de requeima (Phytophthora 
infestans), mesmo nos tratamentos em 
que as folhas do tomateiro eram mo-

lhadas a cada irrigação. Destaca-se que 
durante a condução da cultura pratica-
mente não houve formação de orvalho e 
a umidade relativa do ar durante a noite 
foi abaixo de 70%. Outras doenças da 
parte aérea e de solo também não foram 
observadas durante o ciclo da cultura 
ou não ocorreram de forma expressiva.

A ocorrência conjunta e em níveis 
de severidade elevada de traça-do-
-tomateiro e, principalmente, de oídio 
nas plantas irrigadas por gotejamento 
(Tabela 1) acarretou danos considerá-
veis à folhagem do tomateiro, o que 
provavelmente reduziu de maneira 
considerável a taxa de fotossíntese das 
plantas e, consequentemente, limitou a 
produtividade de frutos.

Pode-se concluir que o cultivo de 
coentro consorciado com tomateiro 
não teve efeito significativo sobre as 
variáveis avaliadas. A produtividade e 
os danos por insetos aos frutos também 
não foram afetados pelos sistemas de 
irrigação, mas a ocorrência de frutos 
podres na aspersão foi o dobro do go-
tejamento. Plantas irrigadas por goteja-
mento tiveram redução na duração do 
ciclo, possivelmente devido ao menor 
volume de solo explorado pelas raízes 
e à maior severidade de danos causados 
pela traça-do-tomateiro e, principalmen-
te, oídio. A quantidade de água fornecida 
ao tomateiro irrigado por gotejamento 
foi 20% menor que na aspersão.
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Importantes componentes da agricul-
tura familiar, as hortas comerciais 

diversificadas e hortas domésticas con-
tribuem para o aumento da renda, para 
uma maior segurança alimentar e melho-
ria da qualidade da alimentação. Quando 
exploradas em nível comunitário, as 
hortas agregam grupos de famílias, 
constituindo também importantes meios 
de socialização e de lazer. Empregadas 
em escolas, do nível pré-escolar ao nível 
médio, são ao mesmo tempo instrumen-
tos de educação acadêmica, educação 
alimentar e recreação.
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RESUMO
O Horta Fácil é um programa desenvolvido para horticultores e 

extensionistas com a finalidade de planejar e manejar uma produção 
de hortaliças pré-programada e contínua ao longo do tempo. Levando 
em conta os ciclos fenológicos inerentes a cada espécie hortícola, o 
software realiza, de forma otimizada, o dimensionamento da área a ser 
cultivada, bem como o número e a dimensão dos módulos de cultivo 
para cada hortaliça. Este dimensionamento pode ser realizado para 
uma quantidade variável de espécies de hortaliças em uma mesma 
horta, a partir da produção semanal estabelecida para cada espécie. 
Os cálculos são feitos pelo software com base em modelos de cultivo 
que contêm o ciclo fenológico, o espaçamento recomendado e a pro-
dutividade esperada para cada hortaliça, e que estão armazenadas em 
um banco de dados incluído no software. As informações contidas no 
banco de dados podem ser editadas, de modo a fornecer dados realis-
tas para condições locais específicas. Além do dimensionamento para 
uma produção escalonada, o programa fornece também um calendário 
de cultivo que indica as tarefas a serem realizadas em cada módulo ao 
longo do tempo, semana por semana. O software é capaz de otimizar 
a escala de produção garantindo a quantidade correta de cada hortaliça 
a ser colhida semanalmente, de modo a evitar excessos ou falta de 
produção, e também estima as necessidades de área e de água para 
a horta a ser estabelecida. O software permite também a impressão 
de relatórios para cada horta a ser planejada. É uma ferramenta de 
trabalho para o extensionista e demais profissionais envolvidos no 
estabelecimento e gerenciamento de hortas de qualquer porte, sejam 
elas comerciais, domésticas, escolares, ou comunitárias.

Palavras-chave: Hortaliças, escalonamento de cultivo, calendário 
de cultivo.

ABSTRACT
Horta Fácil: a software for planning, dimensioning and 

management of vegetable gardening

The Horta Fácil software was designed as a tool for vegetable 
gardeners and extension agents in order to effect an efficient planning 
and management of continuous vegetable production over time. By 
taking into account the phenological cycle of different vegetable 
species, the software optimizes the area to be grown with each of 
them, and indicates the number and dimension of the area modules 
to be grown for each crop. Calculations can be done for a variable 
number of vegetable crop species, based on the expected weekly 
production for each of them. These calculations use crop cultivation 
models based on the different phenological phases of the crop cycle, 
on the spacing utilized, and on expected yields, information that is 
stored in a data bank included in the software. Data bank information 
can be edited so as to provide realistic data for each crop for specific 
locations. In addition to calculating the crop modules for each species 
to be grown, the software also provides a cropping schedule with 
the common tasks to be performed in each crop, on a week-to-week 
basis. The software optimizes the crop production schedule, and 
provides for a more exact estimate of the quantities to be harvested 
each week, in order to avoid periods with under or overproduction. 
It also provides an estimate of the total area and total water usage by 
the vegetable garden to be planned. Horta Fácil may be an important 
tool for extension technicians and other professionals involved in the 
planning and management of vegetable production activities, whether 
in commercial, home, school or community gardening.

Keywords: Vegetables, staggered crop production, crop production 
schedule.
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Entretanto, uma grande dificuldade 
dos horticultores é a produção contínua 
de seus produtos ao longo do tempo, seja 
para atender sem excessos ou faltas o 
público-alvo, no caso de hortas não co-
merciais, seja para entregas freqüentes 
de quantidades estipuladas sob contra-
tos, no caso de hortas comerciais. Estas 
dificuldades advêm do fato de nem todas 
as hortaliças viabilizarem uma única 
colheita, como a alface (Lactuca sativa), 
por exemplo. Alguns produtos possuem 
extensos períodos de colheita, que se 
estendem por várias semanas e, portan-

to, merecem uma atenção especial no 
dimensionamento da produção, como é 
o caso do pimentão (Capsicum annuum), 
o tomate (Solanum lycopersicum), o 
pepino (Cucumis sativus), a abobrinha 
(Cucurbita spp.). Esta diversidade de 
períodos de colheita, aliada ao comum 
fato de a grande maioria dos horticulto-
res no Brasil, cultivarem mais de uma 
espécie hortícola, tornam o dimensio-
namento de uma horta, comercial ou 
não, um grande desafio. O planejamento 
deve portanto atender à necessidade de 
produzir um calendário de cultivo o que, 
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pela especificidade de ciclo de cada hor-
taliça e pelo número de espécies a serem 
cultivadas, pode ser uma tarefa difícil de 
ser executada pelo leigo e mesmo por 
muitos profissionais da área.

Além das dificuldades supra citadas, 
que per se já são grandes barreiras à 
produção viável e sustentável, hortas 
não comerciais, em geral compostas de 
grande número de espécies, com áreas 
bastante reduzidas para cada espécie, 
enfrentam problemas específicos cuja 
solução é com freqüência mais comple-
xa do que em produções especializadas 
de maior porte:

a) o público nestes casos é com 
freqüência pouco especializado na 
atividade de produção de hortaliças 
(agricultores familiares especializados 
em culturas não-hortícolas ou em ativi-
dades de pecuária leiteira, professores 
de nível médio ou fundamental), ou 
mesmo leigo (donas de casa, crianças 
em idade escolar);

b) recursos como a aplicação de 
defensivos agrícolas sintéticos, além 
de indesejáveis do ponto de vista de 
qualidade do produto para o consumidor 
final, são uma virtual impossibilidade 
na prática, uma vez que a aplicação 
de normas prescritas por receituários 
agronômicos é inviável em se tratando 
de tantas espécies diferentes em peque-
nas áreas;

c) a quantidade e/ou qualidade da 
água necessária para irrigação costuma 
ser limitante: em se tratando de hortas 
familiares comunitárias, por exemplo, 
sua prática em áreas peri-urbanas pode 
fazer uso com freqüência de fontes (po-
ços, córregos) contaminadas por esgotos 
domésticos. Alternativamente, pode 
ser necessário o uso de água tratada de 
uso doméstico, que é demasiadamente 
custosa para fins agrícolas e pode invia-
bilizar a exploração da horta;

d) o uso de adubos minerais deve ser 
evitado, tendo em vista o público leigo 
ou pouco especializado, a impossibili-
dade de se seguirem as recomendações 
preconizadas pela pesquisa para cada 
uma das culturas, e o seu alto custo de 
aquisição;

e) a produção de cada espécie deve 
ser contínua e escalonada de acordo 
com a necessidade dos grupos humanos 
que conduzem a horta, de modo a evitar 

frustrantes excessos de determinadas 
hortaliças em determinadas épocas, 
e escassez dos mesmos produtos em 
outras. Deve ainda permitir, por parte 
dos agricultores familiares, uma gestão 
mais precisa do cronograma de produ-
ção, de modo a permitir e viabilizar a 
comercialização sem perdas, e promover 
o aumento da renda familiar;

f) deve haver uma criteriosa seleção 
das espécies a serem cultivadas, procu-
rando-se conciliar as necessidades do 
grupo humano interessado com a com-
plexidade de cada cultura e a dificuldade 
de seu plantio no sistema orgânico de 
produção. Para espécies como tomate, 
suscetível a grande número de pragas e 
doenças, pode ser prudente em alguns 
casos simplesmente omitir tal hortaliça 
do planejamento, ou, em caso de ser 
incluída, prever produtividades espera-
das realistas, em geral bem abaixo do 
que conseguiria com a mesma cultura 
quando praticada por um produtor es-
pecializado. Para outras espécies como 
a batata, a dificuldade na obtenção de 
material propagativo (batatas-semente) 
de qualidade, e a suscetibilidade a pra-
gas e doenças, pode exigir que a cultura 
seja substituída por outra similar mais 
rústica (batata-doce, mandioca);

g) em se tratando de grande número 
de espécies, com diferenças quanto 
às famílias botânicas, ciclos culturais, 
espaçamentos, demandas por mão de 
obra, tratos culturais, períodos de co-
lheita, conservação pós-colheita, é de se 
presumir que um razoável cabedal de co-
nhecimento técnico seja necessário para 
implantação e exploração de uma horta 
com sucesso, cabedal este pouco comum 
entre leigos e, frequentemente, também 
incomum entre técnicos e agrônomos 
não-especializados em olericultura.

Esta ampla gama de problemas 
exposta vem sendo enfrentada por 
extensionistas de forma empírica, com 
pouco, ou em alguns casos, sem nenhum 
respaldo da pesquisa. A conseqüência 
desta abordagem é muitas vezes a ine-
ficiência do sistema, seja esta causada 
pelo excesso de produção e conseqüente 
desperdício, seja pelas conseqüências 
contratuais derivadas da não entrega 
pactuada do produto em questão, ou 
ainda pela simples falta da hortaliça, 
causada pela inconstância na produ-

ção (Filgueira, 2000). Com intento de 
compensar esta inconstância ou outras 
dificuldades (Omiti et al., 2000), o esca-
lonamento de cultivo tem se apresentado 
como solução para sistemas de cultivo 
contínuo simples e integrados (Stutte et. 
al, 1999; Wheller, 2006). Todavia, existe 
uma dificuldade latente na produção de 
um escalonamento de cultivo eficiente 
pela baixa difusão de modelos de cultivo 
e inerente complexidade dos mesmos no 
caso de algumas hortaliças de colheita 
contínua (Maluf, 2006b). Portanto, faz-
-se necessária uma ferramenta que seja 
capaz de suprir todas estas necessidades 
e que, ao mesmo tempo, seja acessível, 
cujo uso não necessite de conhecimentos 
especializados. Para preencher esta la-
cuna foi desenvolvido o software Horta 
Fácil, que visa suprir todas estas necessi-
dades de uma forma simples e eficiente, 
realizando o dimensionamento eficiente 
de hortas para a produção escalonada.

O software é capaz de dimensionar 
uma horta comercial a partir da produ-
ção semanal desejada (informação pro-
veniente de levantamentos feitos junto 
ao público-alvo desejado), fornecendo 
o número e dimensão dos módulos de 
cultivo para cada hortaliça produzida na 
horta, bem como a freqüência de plan-
tio. Este dimensionamento é realizado 
de forma otimizada, baseando-se em 
publicações recentes sobre o dimensio-
namento para o cultivo escalonado de 
hortaliças (Gomes et al., 2004; Maluf, 
2006a, 2006b; Silva & Maluf, 2008). 
Desta forma evita-se que em algum pe-
ríodo ocorra excesso ou falta de produto 
relativamente ao que foi programado, 
bem como sub ou superdimensiona-
mento da área de cultivo. Além do di-
mensionamento, a saída do programa 
fornece um calendário de cultivo, onde, 
para cada módulo de cada hortaliça, 
são indicadas as atividades de manejo 
semana após semana, permitindo assim 
uma previsão e agendamento das ações 
necessárias para se obter a produção es-
tipulada no período de interesse através 
de um escalonamento detalhado.

A maior vantagem em se realizar 
este dimensionamento através de um 
programa computacional, é a facilidade 
e rapidez com que se pode dimensionar e 
escalonar o cultivo de uma horta comer-
cial doméstica, escolar ou comunitária 
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com variedade nas hortaliças cultivadas. 
O sistema matemático estável (solução 
direta utilizando álgebra elementar) 
garante a reprodução e validade dos 
resultados obtidos, enquanto o banco 
de dados, munido de uma ampla gama 
de modelos de cultivo para hortaliças 
diversas, permite um alto desempenho 
da horta a partir dos resultados obtidos 
do dimensionamento dos módulos para 
o escalonamento.

MATERIAL E MÉTODOS

O Horta Fácil foi desenvolvido 
para ambiente operacional Windows, 
utilizando uma linguagem com suporte 
RAD (Rapid Application Development) 
denominada Clarion. Esta linguagem 
permite tanto código estruturado (Clas-
se Legacy) quanto orientado a objeto 
(Classe ABC), possui um grande nú-
mero de templates (módulos geradores), 
além de um excelente suporte a inúme-
ros modelos de bancos de dados.

A interface do software, extrema-
mente simples e amigável, possui três 
grandes menus. O primeiro se dedica 
ao gerenciamento de modelos de cultivo 
e de hortas. Nele se podem modificar/
definir as informações inerentes a cada 
modelo de cultivo (parâmetros de ciclo 
fenológico e produtividade de cada 
hortaliça), bem como criar as hortas 
individualizadas e nelas indicar quais 
hortaliças serão produzidas, juntamente 
com suas respectivas demandas sema-
nais. Ainda no primeiro menu é possível 
visualizar dinamicamente uma prévia do 
escalonamento dimensionado e de seu 
respectivo calendário de cultivo.

No segundo menu, acomodam-se 
todos os relatórios fornecidos pelo 
software. Além das listagens de modelos 
e de hortas individualizadas, é possível 
imprimir também o dimensionamento 
calculado e calendário de cultivo do 
período que for necessário para cada 
horta. Todos os relatórios podem ser 
impressos, em qualquer impressora ins-
talada no ambiente Windows, ou ainda, 
serem salvos em formato PDF (Portable 
Document Format), que permitem uma 
fácil difusão digital.

Encontra-se no terceiro grande 
menu, o acesso às informações sobre 
o software e ao manual de ajuda do 

usuário, que também pode ser visuali-
zado a partir de qualquer janela aberta, 
pressionando-se a tecla F1, promovendo 
a exibição da ajuda inerente à janela em 
foco. Além da ajuda existente no manual 
do usuário, o usuário pode receber su-
gestões, mantendo o cursor por poucos 
segundos sobre qualquer campo em uma 
janela de formulário.

Além da interface agradável, o 
software possui um banco de dados com 
diversos modelos de cultivo inerentes 
às hortaliças mais comumente produ-
zidas. Cada modelo de cultivo possui 
informações que vão desde a cultivar 
usada até o espaçamento recomendado, 
incluindo ainda a duração de cada eta-
pa do ciclo fenológico, além de outras 
informações secundárias como unidade 
de comercialização, aproveitamento e 
produtividade. Estas informações para 
a construção do banco de dados foram 
obtidas a partir de pesquisas anteriores 
de cunho experimental, ou por dados 
obtidos por entrevistas com extensionis-
tas, baseados em parâmetros técnicos de 
cada hortaliça para a região considerada.

Para criar uma nova horta basta 
seguir alguns passos: com a tela inicial 
do software aberta, após realizar ou 
não o tutorial de uso, clique na opção 
“Gerenciar hortas”, no primeiro grande 
menu; clique no botão “Incluir”, preen-
cha os campos “Nome” e “Descrição”, 
que são obrigatórios; para inserir horta-
liças a serem dimensionadas, clique no 
botão “Incluir”, selecione o modelo de 
cultivo da hortaliça desejada, defina a 
data de início do cultivo e especifique a 
produção semanal desejada. Caso deseje 
inserir outra hortaliça clique novamente 
em “Incluir” e repita o processo, ou ape-
nas clique no botão “OK” para concluir 
a criação da nova horta.

Para exemplificar os resultados 
obtidos através do uso do software, foi 
simulada uma horta na qual a escolha 
dos modelos de cultivo a serem utiliza-
dos tem caráter exploratório: Plantou-se 
rabanete no espaçamento 0,25 x 0,10 
m, iniciando o cultivo em 22/02/2010, 
para produzir 500 unidades semanais; A 
alface lisa ou crespa foi plantada no es-
paçamento 0,3 x 0,3 m, com semeio pro-
gramado para 08/03/2010, visando 600 
cabeças semanais e, abobrinha de moita, 
plantada no espaçamento 1,0 x 0,7 m, 

semeada em 23/03/2010, almejando 
produzir 400 kg. Todos os modelos de 
cultivo selecionados estão presentes no 
banco de dados padrão do programa, 
sendo que em caso de necessidade, os 
dados de cada hortaliça (espaçamento 
recomendado, período da semeadura ao 
início da colheita, número de semanas 
de colheita, período necessário para 
novo preparo de solo) no modelo de 
cultivo poderão ser editados e gravados, 
de modo a adequar-se às condições de 
cultivo da hortaliça em questão para a 
região considerada.

No exemplo em questão, escolhe-
ram-se três hortaliças bastante contras-
tantes quanto a espaçamentos, ciclo 
fenológico, e período de colheita, para 
demonstrar a otimização, realizada 
pelo software, que garante a produção 
desejada e o maior tempo de preparo de 
área possível. A primeira hortaliça citada 
(rabanete) foi selecionada pelo ciclo 
curto com plantio direto no canteiro; já 
a alface lisa, por ser semeada primeira-
mente em bandejas, com posterior trans-
plante para o canteiro definitivo; e, por 
fim, a abobrinha, cultura onde se pratica 
predominantemente a semeadura direta 
e que é colhida por várias semanas. Os 
dados pertinentes ao ciclo de cada uma 
destas culturas, acondicionados em seus 
modelos de cultivo, podem ser observa-
dos na Tabela 1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da horta definida, foram 
produzidos dois relatórios. O primeiro 
apresenta o dimensionamento da horta 
para o cultivo escalonado informando 
dados de interesse como o número de 
módulos necessário para produzir a 
quantidade indicada de cada hortícola, 
bem como a dimensão dos módulos. 
Estas informações extraídas do relatório 
podem ser observadas na Tabela 2. Este 
relatório pode ser obtido no software, 
clicando na opção “Horta dimensiona” 
no segundo grande menu da janela 
inicial e em seguida marcando a horta 
em questão e clicando em “Selecionar”.

Dentre as informações exibidas, as 
mais importantes são a área de cada 
módulo, o número de módulos para 
cada hortaliça e o intervalo de plantio/
transplantio de cada módulo. Observa-se 
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que culturas com mais de uma semana 
de colheita como a abobrinha (período 
de colheita admitido = 4 semanas), não 
são semeadas semanalmente, e sim 
numa freqüência equivalente ao período 
de colheita dividido por 2. Outras infor-
mações importantes são as estimativas 
da área total da horta (já incluindo a área 
necessária para circulação de pessoas) 
e consumo de água: aproximadamente 
0,4 ha e 445 m³ de água por mês, res-
pectivamente. Este relatório deve ser 
interpretado da seguinte maneira para a 
abobrinha: Para uma produção semanal 
de 400 kg de abobrinha de moita, deve-
-se plantar a cada 2 semanas uma área 
(módulo) equivalente a 400 m2, que no 
espaçamento 1,0 x 0, 7 m corresponderá 
a 571 plantas. Isto deverá ser feito até 
se completarem 6 módulos de plantio si-
multâneos (ou 2400 m2). Estes módulos 
conterão plantas em diferentes estádios 
de desenvolvimento da cultura, mas num 
determinado momento apenas 2 mó-
dulos estarão em fase de produção (os 
demais conterão plantas em diferentes 
fases do ciclo fenológico, ou estarão em 
fase de limpeza e preparo de solo para 
novo plantio).

Além de efetuar o dimensionamento 
dos módulos que permita uma produção 

contínua com retiradas freqüentes sem 
desperdício, o Horta Fácil pode também 
fornecer, através do relatório produzido 
pelo calendário de cultivo (Tabela 3), a 
indicação do status ou das atividades 
semanais previstas para cada módulo de 
cada hortaliça produzida. O calendário 
de cultivo é exibido pelo software ao se 
clicar na opção “Calendário de cultivo”; 
em seguida marca-se a horta de interesse 
na lista apresentada e clica-se em “Se-
lecionar”. Na sequência deve-se definir 
a data de início da parte do calendário 
a ser exibido, bem como o número de 
semanas a exibir.

A Tabela 3 ilustra o relatório de ca-
lendário de cultivo para a cultura do ra-
banete onde se pratica semeadura direta 
e colheita única (durante 1 semana). Na 
mesma tabela o calendário de cultivo da 
alface lisa é apresentado num sistema de 
produção onde inicialmente são produ-
zidas mudas num local (geralmente em 
estufas) com posterior transplante para 
o módulo definitivo, atividades estas que 
devem ser sincronizadas, de modo que 
as mudas estejam disponíveis na mesma 
semana em que o respectivo módulo já 
esteja preparado para recebê-las.

Com referencia à abobrinha de 
moita, na Tabela 3, preveem-se quatro 

semanas como período de colheita, após 
o qual se seguem duas semanas previstas 
para limpeza/preparo para um novo ci-
clo no mesmo módulo, embora o banco 
de dados preveja apenas 1 semana para 
limpeza/preparo. Esta diferença se deve 
a uma otimização no escalonamento 
para que não ocorra excesso ou falta de 
produto em um determinado período 
qualquer do escalonamento, e será feita 
automaticamente pelo programa sempre 
que se fizer necessária.

É evidente que a qualidade das 
programações de produção elaboradas 
através do Horta Fácil depende da 
qualidade das informações contidas no 
banco de dados. O atual banco de dados 
contém informações para cada hortaliça 
baseada na experiência e publicações 
dos autores, em geral para hortas não 
comerciais da região Sudeste do Brasil. 
Estas informações poderão não ser ade-
quadas para todas as regiões brasileiras. 
O ideal é que seja antes efetuado um 
levantamento com extensionistas da 
região onde o sistema será implantado, 
e que o banco de dados contendo o ciclo 
fenológico, o espaçamento utilizado, e 
as produtividades obtidas seja editado 
de modo a refletir a realidade local. 
Quando isto não for possível, pode-se 
ainda adaptar o Horta Fácil à realidade 
local através do acompanhamento das 
primeiras produções semanais de cada 
hortaliça: se as produções estiverem, por 
exemplo, 20% inferiores às previstas, é 
porque a produtividade esperada local-
mente é 20% inferior à prevista no banco 
de dados fornecido. Neste caso, basta ir 
no item do menu “Gerenciar modelos 
de cultivo”, e, na hortaliça em questão, 
reduzir a produtividade esperada em 
20%. Os novos valores obtidos poderão 

Tabela 1. Duração dos estágios de produção para os modelos selecionados (duration of 
production stages from selected models). Maringá, UEM, 2010.

Modelo de cultivo

Período necessário para conclusão da fase 
(semanas)

Formação 
de mudas

Desenvol-
vimento Colheita Limpeza e 

preparo
Rabanete - 4 1 1
Abobrinha de moita - 6 4 2
Alface lisa ou crespa 3 5 1 1

Fonte: Software Horta Fácil, 2010 (source: Software Horta Fácil, 2010).

Tabela 2. Dimensionamento da horta (vegetables garden sizing). Maringá, UEM, 2010.

Modelo de Produção
Produção 
semanal 
desejada

Área 
(m²) por 
módulo

Plantas por 
módulo 

(n0)

Módulos 
(n0)

Área total  
por hortaliça

(m²)

Intervalo de 
semadura entre 

módulos (semanas)
Rabanete 500 unid. 15,63 625 6 93,75 1
Abobrinha de moita 600 cabeças 67,50 750 7 472,50 1
Alface lisa ou crespa 400 kg 400,00 571 6 2.400,00 2

Fonte: Software Horta Fácil, 2010; Área total cultivada: 2.966,25 m²; Área total da horta incluindo área de circulação: 3.856,13 m²; Esti-
mativa do consumo diário de água (5 mm/dia): 14.831 L/dia ou 444,94 m³/mês (source: Software Horta Fácil, 2010; total cultivated area: 
2.966,25 m²; total area of the garden including the transit area: 3.856,13 m²; estimate of the daily water consuption (5 mm/day): 14.831 L/
day ou 444,94 m³/month).

TV Conrado et al.
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ser implementados na próxima tarefa de 
“Limpreza/Preparo”.

O software Horta Fácil é uma ex-
celente ferramenta para o dimensiona-
mento e gerenciamento de uma horta. 
Destina-se especialmente a técnicos da 
extensão rural, mas sua fácil utilização 
permite seu uso por público menos es-
pecializado na atividade olerícola, como 
estudantes, produtores, professores de 
nível primeiro e segundo grau, líderes 
comunitários, e donas de casa. Pode 
ser facilmente obtido gratuitamente 
através do endereço eletrônico http://
download.hortafacil.com, instalado 
em um computador pessoal comum, e 
freqüentemente atualizado via internet 

através do buscador de atualizações ou 
por meio de disponibilizações no site 
http://www.hortafacil.com.
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Tabela 3. Calendário de cultivo (production schedule). Maringá, UEM, 2010.

Área Semana anterior 
15/02/2010

Semana atual 
22/02/2010

Primeira semana 
01/03/2010

Segunda semana 
08/03/2010

Terceira semana 
15/03/2010

Rabanete
Módulo 1 --------------------- Semeadura Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento
Módulo 2 --------------------- ----------------------- Semeadura Desenvolvimento Desenvolvimento
Módulo 3 --------------------- ----------------------- -------------------- Semeadura Desenvolvimento
Módulo 4 --------------------- ----------------------- -------------------- --------------------- Semeadura
Módulo 5 --------------------- ----------------------- -------------------- --------------------- --------------------
Módulo 6 --------------------- ----------------------- -------------------- --------------------- --------------------

Alface lisa ou crespa
Módulo 1 Transplantio Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Colheita
Mudas 1 Transplantio ----------------------- --------------------- --------------------- Semeadura
Módulo 2 --------------------- Transplantio Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento
Mudas 2 Crescimento Transplantio --------------------- --------------------- --------------------
Módulo 3 --------------------- ----------------------- Transplantio Desenvolvimento Desenvolvimento
Mudas 3 Crescimento Crescimento Transplantio --------------------- --------------------
Módulo 4 --------------------- ----------------------- --------------------- Transplantio Desenvolvimento
Mudas 4 Semeadura Crescimento Crescimento Transplantio --------------------
Módulo 5 --------------------- ----------------------- --------------------- --------------------- Transplantio
Mudas 5 --------------------- Semeadura Crescimento Crescimento Transplantio
Módulo 6 --------------------- ----------------------- --------------------- --------------------- --------------------
Mudas 6 --------------------- ----------------------- Semeadura Crescimento Crescimento
Módulo 7 --------------------- ----------------------- --------------------- --------------------- --------------------
Mudas 7 --------------------- ----------------------- --------------------- Semeadura Crescimento

Abobrinha de moita
Módulo 1 Colheita Colheita Colheita Limpeza/Preparo Limpeza/Preparo
Módulo 2 Desenvolvimento Colheita Colheita Colheita Colheita
Módulo 3 Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Colheita Colheita
Módulo 4 Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento
Módulo 5 -------------------- Semeadura Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento
Módulo 6 -------------------- ------------------------- -------------------- Semeadura Desenvolvimento

Fonte: Software Horta Fácil, 2010 (source: Software Horta Fácil, 2010).
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O setor de floricultura ocupa uma 
área estimada em 190 mil ha e 

movimenta mundialmente US$ 18 bi-
lhões (base mercado produtor) e US$ 
54 bilhões (base mercado consumidor). 
No Brasil, os números no varejo giram 
em torno de R$ 2,6 bilhões. O mercado 
produtor movimenta R$ 700 milhões e 
o atacadista R$ 1,1 bilhão (ABCSEM, 
2011).

A média anual de consumo de flores 
e plantas ornamentais no Brasil é de 
R$ 13,00 a R$ 15,00 por pessoa, muito 
abaixo do consumo per capita europeu, 
que é de US$ 70,00 por habitante/ano. O 
Brasil possui cerca de 5,1 mil produtores 
de plantas e flores de todos os tamanhos 
responsáveis pelo cultivo de quase oito 
mil hectares (ABCSEM, 2011).

Em relação às exportações de orquí-
deas, o valor total foi de US$ 219,86 
mil em 2009. Os principais países de 
destino foram Japão (53,08%), Alema-
nha (21,74%), EUA (12,27%) e Holanda 

(8,08%), além de Ucrânia, Taiwan, 
Hong Kong, África do Sul e Chile (Jun-
queira & Peetz, 2011).

Dendrobium nobile Lindl. é uma 
espécie de folhas renováveis, caules 
eretos, atingindo 30-40 cm de altura, 
com grupos de duas a três flores (de 
cerca de 7,0 cm de diâmetro) por nó e é 
muito utilizada na obtenção de híbridos 
comerciais (Suttleworth et al, 1913, 
tradução Lema Filho, 1994).

Para plantas em vaso, como é o 
caso de grande parte das orquídeas, as 
características desejáveis são flores 
atraentes, duradouras, principalmente 
em condições de escritórios, mínimo 
de dois pseudobulbos por planta flores-
cendo e com grande número de flores, 
pseudobulbos menores (±60 cm) e 
múltiplos e folhas verdes (Kamemoto 
et al., 1999).

O objetivo do trabalho foi a obten-
ção de cultivar de D. nobile a partir de 
cruzamentos realizados entre matrizes 

selecionadas.
MÉTODO DE 

MELHORAMENTO

No Departamento de Agronomia, 
em 1997, iniciaram-se os trabalhos de 
melhoramento de Dendrobium nobile 
a partir de cruzamentos de matrizes 
selecionadas e obtida uma cultivar, 
a UEL 6 (Faria et al, 2009). UEL 7 é 
uma cultivar obtida neste programa de 
melhoramento.

UEL 7 é originada do cruzamento 
das plantas matrizes D3 x D8 selecio-
nadas pela coloração branco-amarelada, 
maior número e tamanho de flores, porte 
da planta e época de florescimento. As 
plantas foram polinizadas artificial-
mente, e, após nove meses, obtidas as 
cápsulas contendo as sementes. A germi-
nação das sementes ocorreu em meio de 
cultura MS (Murashige & Skoog, 1962) 
modificado com a metade da concentra-
ção dos macronutrientes acrescido de 

FARIA RT; TAKAHASHI LSA; LONE AB; BARBOSA CM; TAKAHASHI A; SILVA GL. 2011. UEL 7: nova cultivar de Dendrobium. Horticultura 
Brasileira 29: 441-442.

UEL 7: nova cultivar de Dendrobium 
Ricardo Tadeu de Faria; Lúcia SA Takahashi; Alessandro B Lone; Cristiane M Barbosa; Alexandre 
Takahashi; Geraldo L da Silva
UEL-Depto. Agronomia, C. Postal 6001, 86051-990 Londrina-PR; faria@uel.br

RESUMO
UEL 7 é uma cultivar de Dendrobium nobile desenvolvida no 

Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de Londrina 
resultante do cruzamento das plantas matrizes D3 x D8 e selecionada 
pela coloração das flores amarelas e com largura e comprimento 
semelhantes (7,0 cm), formando praticamente um círculo. As plantas 
foram polinizadas artificialmente, e as sementes semeadas em meio 
de cultura in vitro. A cultivar apresenta flores de coloração amarela, 
labelo com o centro marrom escuro e o pseudobulbo apresenta em mé-
dia 11 flores. As flores têm durabilidade de aproximadamente 30 dias.

Palavras chave: Dendrobim nobile, descrição de cultivar, 
melhoramento, orquídea.

ABSTRACT
UEL 7: a new Dendrobium cultivar

UEL 7 is a Dendrobium nobile’s cultivar developed at The 
Department of Agronomy of Universidade Estadual de Londrina 
and is the result of the crossing between D3 x D8 and selected for 
its yellow flowers and format with similar width and length (7.0 cm), 
almost forming a circle. The plants were pollinated artificially, and the 
seeds sowed in growth media in vitro. The cultivar presents flowers 
of yellow coloration, labelo with the center dark brown color and the 
pseudobulb presents 11 flowers on average. The flowers durability 
is about 30 days.

Keywords: Dendrobim nobile, breeding, cultivar description, orchid.

(Recebido para publicação em 20 de dezembro de 2010; aceito em 18 de agosto de 2011)
(Received on December 20, 2010; accepted on August 18, 2011)
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1,0 g L-1 de carvão ativado, 30,0 g L-1 
de sacarose e 7,0 g L-1 de ágar, e o pH 
ajustado para 6,3. As plântulas obtidas 
foram subcultivadas e com 6 cm de al-
tura transferidas para bandejas de isopor 
de 25 x 25 cm, utilizando esfagno como 
substrato e colocadas em estufa coberta 
com plástico e sombrite com 50% de 
sombreamento para aclimatização e 
finalmente replantadas para vasos indi-
viduais. Em Londrina, o florescimento 
ocorre nos meses de agosto e setembro.

CARACTERÍSTICAS

UEL 7 é uma planta de pseudobulbos 
com altura média de 44 cm. As flores 
de coloração amarela, (Figura 1), pos-
suem em média 7,0 cm de diâmetro, e 
o labelo com 3,0 cm de largura e 3,1 
cm de comprimento. No florescimento, 
o pseudobulbo apresenta em média 11 
flores. As flores têm durabilidade de 
aproximadamente 30 dias.

MANUTENÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PLANTAS

Plantas da cultivar UEL 7 são man-
tidas pelo Departamento de Agronomia 
da Universidade Estadual de Londrina, 
C. Postal 6001, 86051-990 Londrina-
-PR, plantadas em vasos plásticos tendo 
uma mistura de fibra de casca de coco 
com casca de pínus (1:1, v:v) como 
substrato, em casa de vegetação com 
cobertura plástica e sombrite de 50% 
de sombreamento.
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Figura 1. Flores dos genótipos parentais e da cultivar UEL 7 (D3 x D8) (flowers of parental 
genotypes and of UEL 7 cultivar (D3 x D8). Londrina, UEL, 2009.
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Cultivo e comercialização de flores 
comestíveis

Com o crescimento e desenvolvimento 
do mercado gastronômico, os chéfs de alto 
padrão começaram a buscar produtos novos 
para decoração dos mais incríveis e inova-
dores pratos. Esta demanda levou os produ-
tores a aumentarem a variedade de produtos 
oferecidos e a desenvolverem novas idéias 
e itens que, mais tarde, seriam incorporados 
nas mais ilustres cozinhas. Surgiram então 
as flores comestíveis, que agregam ao prato 
não só beleza, mas também, eventualmente, 
sabor.

A idéia de comer flores não foi aceita 
de imediato pelos consumidores. Ainda 
assim, os mais renomados chéfs de cozinha 
apostaram nesta nova proposta que logo viria 
a agregar muito à gastronomia brasileira e 
internacional.

Vale lembrar que consumimos flores 
comestíveis, tais como a couve-flor, o bróco-
los e a alcachofra, já de há muito em nossas 
casas. Porém por não se parecerem com a 
imagem que vem à cabeça quando pensamos 
em flores, não nos lembramos que a parte 
comercial dessas hortaliças é de fato a flor 
ou as inflorescências.

As precursoras do mercado de flores 
comestíveis na alta gastronomia foram a 
capuchinha (Tropaeolum majus L.) (flor de 
coloração laranja com um sabor levemente 
picante, assemelhado ao do agrião, cujas 
folhas também são consumidas) e o amor-
-perfeito (Viola x wittrockiana Gams) (com 
as mais intensas e variadas cores, esta flor de 
sabor levemente adocicado continua sendo 
uma das campeãs absolutas), que ilustra a 
nossa capa. Depois destas duas “pioneiras”, 
vieram muitas outras como hoje a flor de mel 

(Lobularia maritima (L.) Desv.) (sim, o aro-
ma é idêntico ao mel) e a cravina (Dianthus 
chinensis L.) (cores vibrantes e sabor suave).

No nosso trabalho descobrimos então 
que a grande maioria das flores, mas não 
todas, são sim comestíveis, desde que 
produzidas de forma correta. Trabalhamos 
com flores tipicamente brasileiras, de sabor 
intenso e diferenciado como a flor de jambu 
(Acmella oleracea (L.) RK Jansen) (flor 
que anestesia a boca), e também com flores 
importadas, como os boragos azul e branco 
(Borago officinalis L.), que vêm da região 
mediterrânea. Hoje produzimos em torno 
de 20 tipos de flores comestíveis e a maior 
procura é pelo nosso mix de flores, comer-
cializado em unidades que contêm 40 flores 
de espécies ou cultivares ou cores diferentes, 
que dão ao chéf maior flexibilidade de uso 
em pratos diferentes.

Então, perguntaria o consumidor: qual a 
diferença da violeta que compro na floricul-
tura da violeta comestível que encontro no 
prato do restaurante? São cultivares diferen-
tes? Claro que não! Ambas são idênticas, a 
única diferença esta na forma de produção.

Começamos a produzir flores comestí-
veis há aproximadamente dez anos e vemos 
que a procura aumenta a cada dia. A produ-
ção é feita em estufas com clima, irrigação 
e solo controlados constantemente. O custo 
de produção das flores comestíveis é alto. 
Por prezar a qualidade e por ser um produto 
que não pode apresentar o mínimo defeito, 
aproveitamos em média apenas 30% da nos-
sa produção. Não utilizamos qualquer tipo 
de agrotóxico e, como fertilizante, somente 
o esterco produzido pelo gado da própria fa-
zenda, criado apenas a pasto. Não se encontra 
mão-de-obra especializada neste nicho. 
Portanto os funcionários são treinados por 
nossa própria equipe e aprendem assim os 
muitos detalhes desta produção tão delicada.

As sementes vêm dos mais diversos 
locais e produtores, incluindo produção pró-
pria. As flores são semeadas em sementeiras 
e, após um período de aproximadamente 60 
dias, transplantadas para potes maiores por 
mais 30 dias, para finalmente serem planta-
das em canteiros altos. A cada três meses, o 
processo é repetido. Os canteiros são pre-
viamente preparados para cada tipo de flor, 
já que cada espécie necessita de pH de solo, 
irrigação e temperatura diferentes. As flores 
têm que estar em um ambiente protegido 
para facilitar o controle de doenças, um dos 
grandes desafios na produção.

As flores são colhidas manualmente e a 
colheita representa, na verdade, a primeira 
seleção de qualidade. As flores aprovadas 
são encaminhadas à área de produção, onde 

são mais uma vez selecionadas (descarte de 
todas as flores que tenham o menor defeito), 
montadas e embaladas individualmente. 
Então são etiquetadas e distribuídas por 
nossa equipe de entrega aos mais diversos 
restaurantes, hotéis e buffets.

Alguns mercados varejistas especiali-
zados já comercializam flores comestíveis, 
caso se deseje utilizá-las nas refeições em 
casa. As flores compõem as mais diversas 
saladas, decoram sobremesas e ainda pratos 
quentes, dando a eles um toque de beleza 
único.

Não podemos nos esquecer que as flores 
vendidas em floriculturas não são comestí-
veis e, por isso, não devem ser utilizadas 
na alimentação de forma alguma. Sempre 
procure um produtor de confiança para ad-
quirir produtos tão especiais quanto as flores 
comestíveis, verdadeiros presentes.

Que esta primavera traga ainda mais 
beleza à nossa gastronomia! Voilá!

Deborah Orr (DRO ervas e flores; 
droervaseflores@hotmail.com)

As idéias aqui expressas refletem a opi-
nião do autor e não da Comissão Editorial. 
As informações aqui apresentadas são, igual-
mente, responsabilidade do autor.
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