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RESUMO 

O cultivo da abóbora de moita foi testado em Ponta Grossa (PR), usando-se solo nú, solo 

com cobertura de palhada de arroz e solo com polipropileno preto (gramatura de 40 g.m-2), 

nas cultivares Novita Plus e CAC Caserta. O delineamento experimental adotado foi em 

blocos casualizados com 4 repetições, tendo os tratamentos seguido esquema fatorial 3x2. 

As coberturas do solo foram colocadas quando se fez o transplante das mudas, em 

03/11/01. Avaliou-se o número de frutos produzidos, separando os do tipo comercial, os com 

sintomas de vírus e com podridão. Não houve interação significativa para nenhuma das 

características avaliadas, bem como do fator cobertura do solo. No entanto, as cultivares 

apresentaram comportamento diferenciado, onde Novita Plus foi superior à Caserta na 

produção de frutos comerciais. Novita Plus também foi superior a Caserta em relação a 

frutos com podridão. Embora a técnica do mulching não tenha apresentado respostas nas 

características acima, o agrotêxtil preto foi eficiente para manter a cultura no limpo durante 

todo o cultivo. Na palhada, bem como no solo nú, houve necessidade de controle de ervas 

daninhas em duas oportunidades. 
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ABSTRACT 

Mulching on squash crop. 

Squash crop was studied on bare soil, mulch with rice straw and with black polypropylene 

(grid of 40 g.m-2) using the cultivars CAC Caserta and Novita Plus. The experimental design 

was a randomised blocks with four replications; the treatments followed a factorial scheme 

3x2. Mulch materials were placed at the plantlets transplanting, in 11/03/2001. It was rated 

the squash with marketable size and those with virus symptons or with rottenness. It was not 

observed significative effect of interaction. So was equal to mulching as isolated factor. The 

difference was showed by Novita Plus with superior yield. Novita Plus also was superior than 

CAC Caserta in fruits with rottenness. Although any response was observed with mulch 



materials at the characteristics analysed the black polypropylene was effective to weed 

control. On bare soil and rice straw weeds were managed twice. 
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 A abóbora de moita juntamente com as outras abóboras constituem significativo 

valor sócio-econômico entre as cucurbitáceas nas diferentes regiões brasileiras e se 

destacam economicamente no abastecimento nacional, ocupando o sétimo lugar entre as 

hortaliças comercializadas (Lopes, 1999). 

 Os frutos, colhidos imaturos e com polpa tenra devem ser manuseados 

cuidadosamente, pois qualquer lesão danifica a aparência e o valor comercial do produto. 

  A técnica da cobertura do solo pode ser usada com materiais sintéticos ou 

orgânicos. O polipropileno preto tem apresentado respostas positivas no cultivo do pak choi 

(Reghin et al., 2001) e em alface (Reghin et al., 2002), promovendo entre outras, 

precocidade na colheita, controle de ervas daninhas e colheita de produto com alta 

qualidade. 

 O presente trabalho teve como objetivo testar materiais na técnica da cobertura do 

solo nas cultivares Novita Plus e CAC Caserta. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi conduzido em Ponta Grossa (PR), em solo CAMBISSOLO 

HÁPLICO Tb Distrófico típico, e de textura argilosa. O delineamento experimental adotado 

foi o de blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos seguiram esquema 

fatorial 3 (solo nú, com palhada de arroz e com agrotêxtil preto) x 2 (cultivares Novita Plus e 

CAC Caserta). A semeadura foi realizada em 20/10/01 em bandejas de poliestireno 

expandido. O polipropileno, ou agrotêxtil preto com gramatura de 40 g.m-2 foi estendido na 

parcela, preso nas laterais com o próprio solo e perfurados. O transplante foi realizado em 

03/11/01, em parcelas com 21 plantas, distribuídas em 3 fileiras de plantas no espaçamento 

1,50x0,60m. Após o transplante, a palhada picada de arroz foi colocada nas parcelas numa 

camada de 2,0 cm. Em cada colheita, iniciada em 03/11/01 e finalizada em 09/01/02, foram 

avaliados em cinco plantas da linha central, o número de fruto do tipo comercial (com 

comprimento de 10 – 15 cm e diâmetro de 2,0 – 4,5 cm), e fruto com sintoma de vírus ou 

com podridão. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e em casos de 

significância, usou-se o teste de Tukey no nível de 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 Nas características avaliadas, não houve efeito significativo da interação (Tabelas 1 

e 2). Houve efeito significativo somente do fator cultivar, onde Novita Plus foi superior na 

produção, no número  total de frutos e de frutos comerciais (Tabela 1). Novita Plus foi mais 

precoce que CAC Caserta, iniciando a colheita aos 45 dias da semeadura. No entanto, os 

materiais para cobertura do solo não apresentaram diferença na precocidade de colheita. 

 Aos 20 dias da primeira colheita, ou seja, na 16a colheita, algumas plantas 

apresentaram sintomas típicos de viroses e a partir daí, em condição crescente, foram 

colhidos muitos frutos com deformações. Ao contrário, a incidência de frutos com podridão 

(Phytophthora sp), iniciou aos 15 dias da primeira colheita e sua frequência sempre foi maior 

após a ocorrência de chuvas, em função da presença de maior umidade no solo. Não houve 

diferença significativa da cobertura do solo na ocorrência de frutos com virose, tampouco  

com podridão (Tabela 2). Nos frutos com podridão, Novita Plus apresentou maior incidência, 

diferindo significativamente de CAC Caserta.  

 Durante o desenvolvimento da planta foi necessário proceder a limpeza de ervas 

daninhas em duas oportunidades (aos 15 e 25 dias do transplante), tanto nas parcelas com 

solo nú, como nas com palhada de arroz. As com agrotêxtil permaneceram limpas durante 

todo o ciclo. Trata-se de uma característica vantajosa do agrotêxtil, pois em função da sua 

coloração e gramatura, impediu a germinação e desenvolvimento das ervas daninhas. A 

palhada de arroz, por sua vez, permitiu a germinação de várias espécies daninhas não 

sendo tão eficiente nesta função. Em alface (Reghin et al., 2002), a palhada de arroz 

promoveu o desenvolvimento tanto de espécies monocotiledoneas quanto de dicotiledoneas, 

resultando em decréscimo da ordem de 18,12% no peso da cabeça. 

 Além disso, deve ser salientado que os frutos colhidos das parcelas com cobertura 

do solo apresentaram-se totalmente limpos, o que facilita a operação de colheita para o 

produtor mesmo após ocorrência de chuva. Os frutos que se desenvolvem em solo nú, 

muitas vezes carecem da operação de limpeza, o que pode ser altamente prejudicial por 

serem  tenros e suscetíveis à ferimentos.  
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Tabela 1. Número total de frutos e de frutos comerciais (média de cinco plantas), em função  
da  cobertura do solo, nas cultivares de abóbora Novita Plus e CAC Caserta.  Ponta Grossa-
Pr.2001/2002.  
                                Nº total de frutos por 4,5 m2            Prod. de frutos com. por 4,5 m2 
                                                   Cultivares                                           Cultivares 
Cobertura do solo  Novita Plus Caserta Média  Novita Plus Caserta Média 

Agrotêxtil 90,75 70,25 80,50 a 66,5 52,25 59,38 a 
Palhada de arroz 90,00 68,50 79,25 a 62,00 47,25 54,62 a 

Solo nú 96,50 68,00 82,25 a 54,50 53,75 54,12 a 
Média* 92,42 A 68,93 B  61,00 A 51,08 B  

* Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem significativamente 
entre si no nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
 
Tabela 2. Número de frutos com virose e com podridão (média de cinco plantas), em função  
da cobertura do solo, nas cultivares de abóbora Novita Plus e Caserta. (Dados 
transformados em SQRT ( X + 0,5 ). Ponta Grossa-Pr.2001/2002.  
                                        Número de frutos c/ viroses          Número de frutos c/ podridão 
                                                   Cultivares                                           Cultivares 
Cobertura do solo  Novita Plus Caserta Média  Novita Plus Caserta Média 

Agrotêxtil 2,2 2,31 2,26 a 4,31 3,26 3,78 a 
Palhada de arroz 2,43 1,76 2,10 a 4,45 4,12 4,28 a 

Solo nú 3,75 1,86 2,81 a 4,89 3,19 4,04 a 
Média* 2,79 A 1,98 A  4,55 A 3,52 B  

* Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem significativamente 
entre si no nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
 
 


