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RESUMO 

Este trabalho foi conduzido em casa de vegetação na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel - 

UFPel,  onde avaliaram-se os efeitos na cultura da alface (Lactuca sativa L.), dos substratos a 

base de vermicomposto e suas misturas com cinza, em duas concentrações, comparado com o 

substrato comercial Plantmax, no sistema de produção de mudas  flutuante . O delineamento 

experimental foi o de blocos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições, tendo como 

cultivar Lívia. A semeadura ocorreu em bandejas com 128 células. Foram avaliadas as 

porcentagens de germinação, índice de velocidade de emergência, comprimento da parte 

aérea e comprimento do sistema radicular. O substrato formado por 75% de vermicomposto e 

25% de cinza de casca de arroz foram eficientes para a germinação e índice de velocidade de 

emergência das sementes de alface. Foi possível substituir os substratos comerciais pelo 

vermicomposto mais misturas (cinza de casca de arroz, Fertisul Húmus e solo) na produção de 

mudas de alface. 
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ABSTRACT 

The production of lettuce ( Lactuca sativa, L. ) seedlings in of different substracts. 

This work was lead in house of vegetation in the College of Agronomy Eliseu Maciel - UFPel, 

where the effect in the culture of the lettuce (Lactuca sativa L.), of substracts had been 

evaluated the base of vermicompost and its mixtures with ash, in two concentrations, 

compared with the commercial substract Plantmax, in the system of floating production of 

changes. The experimental delineation was of tablets to, with six handlings and four 

replications, perhaps having as to cultivate Lívia. The sowing occurred in trays with 128 cells. 

They had been evaluated the germination percentage, index of emergency speed, size of the 

aerial part and size of the system to radicular. The substratum formed for 75% of 

vermicompost and 25% of ash of rice rind was efficient for the germination and index of 

speed of emergency of the lettuce seeds. It was possible to substitute commercial substracts 



for vermicompost more mixtures (gray of rind of rice, Fertisul Húmus and soil) in the 

production of lettuce seedlings.  
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 A alface é uma hortaliça mundialmente conhecida, e por ser consumida crua conserva 

melhor sua propriedade nutritivas, apresenta boa fonte de vitamina e baixo valor energético. 

A produção de mudas vigorosas tornou-se atividade obrigatória, pois proporciona a obtenção 

de maiores rendimentos (BRAZ et al., 2001).  De acordo com VERDONCK (1983), as 

propriedades físicas dos substratos são de suma importância, tendo em vista que as 

relações ar: água não pode ser mudada durante o cultivo e, a utilização de substratos 

excessivamente ricos em nutrientes, os sais solúveis podem acarretar em prejuízo ao 

desenvolvimento das plantas (GRAZIANO et al., 1995). Faz-se necessário maior estudos 

sobre os produtos orgânicos oferecidos no mercado, para a segurança do consumidor e 

para um melhor aproveitamento por parte dos produtores. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar os efeitos, em plantas de alface, de mudas produzidas em substrato a base de 

vermicomposto bovino, e suas misturas com cinza de casca de arroz, em duas 

concentrações, comparado com os substratos comerciais Plantmax e Fertisul Húmus,  no 

sistema flutuante de produção de mudas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação da FAEM (Faculdade de 

Agronomia Eliseu Maciel), da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Foram utilizadas 

mudas de alface do cultivar “Lívia”. A semeadura foi feita em bandejas de  poliestireno de 

128 células, na densidade de duas sementes por célula . A semeadura foi realizada no dia 

14 de janeiro de 2002, utilizando Vermicomposto Bovino (VB) e dois substratos comerciais  

Plantmax (Pl) e  Fertisul Húmus (FH), e cinza de casca de arroz (CCA).  As bandejas foram 

colocadas em uma “piscina” com lâmina de aproximadamente 5 cm de água . As plantas 

permaneceram nestas bandejas por 23 dias. Os tratamentos foram: T1 (vermicomposto), T2 

(50% vermicomposto  + 50%  FH),  T3 (Plantmax), T4 (50% vermicomposto + 50% CCA) T5 

(75% vermicomposto + 25% CCA) e T6 (50% vermicomposto + 50% solo - Planossolo 

hidromórfico) . Foram utilizadas 2 bandejas por tratamento, distribuídas ao acaso no interior 

da estufa. A porcentagem de emergência foi anotada diariamente a partir da emergência das 

plântulas até atingirem de 4 - 5 folhas definitivas. Posteriormente foi determinado um índice 

de vigor das mudas para cada tratamento, através do somatório do número de plântulas 

emergidas em cada dia dividido pelo número de dias decorridos entre a semeadura e a 



emergência. O delineamento experimental foi blocos ao acaso, com seis tratamentos 

(substratos) e quatro repetições, utilizando-se o sistema SANEST, segundo ZONTA & 

MACHADO (1985) 

 

RESULTADOS E  DISCUSSÃO 

 Com relação a porcentagem de germinação  o tratamento composto por 75% de 

vermicomposto e 25% de cinza de casca de arroz (T5) se eqüivale estatisticamente aos 

tratamentos formados por 50% de vermicomposto e 50% de substrato Fertisul Húmus (T2) e 

Plantmax (T3), embora se observe um sensível acréscimo com o tratamento 5. Também se 

percebe uma redução significativa com os tratamentos onde foram utilizados 50% de 

vermicomposto e 50% de solo (T6) e, principalmente, somente vermicomposto (T1) e 50% de 

vermicomposto e 50% de cinza de casca de arroz (T4). Estes resultados concordam com 

HANDRECK (1983), BORDAS et al. (1988) e SOUZA et al. (1995),  apud MENEZES Jr. et al. 

(2000),  os quais relatam a influência do espaço de aeração sobre a germinação e o 

desenvolvimento de plântulas. O melhor espaço de aeração, entre 10 e 20%, proporcionado 

pela presença de partículas de maior tamanho favorece a difusão de oxigênio no substrato, 

estimulando o desenvolvimento inicial das plântulas. Por outro lado, substratos que não 

possuem um espaço de aeração dentro dos níveis citados, determinam efeitos prejudiciais à 

germinação e o desenvolvimento das plântulas por induzirem à uma maior capacidade de 

retenção de água e a dificuldade de difusão de oxigênio(Tabela 1). A porcentagem de 

germinação se manteve em índices relativamente baixos, sendo que nenhum dos tratamentos 

apresentou valores superiores à 50%, concordando com avaliações realizadas por CECÍLIO 

FILHO et al. (1999), que verificaram que substratos com 75 a 100% de vermicomposto 

afetaram a germinação e/ou emergência das plântulas apresentando menor estande em 

relação aos demais substratos com menor percentagem de vermicomposto na sua 

composição.  O início da emergência das plântulas foi verificado a partir do quarto dia após a 

semeadura, havendo de modo geral, um maior índice de emergência entre o quinto e o sétimo 

dia. Os resultados da análise estatística (Tabela 1) mostraram que o T5 foi novamente o que 

apresentou resultado significativamente superior aos demais. Os tratamentos T6 e T1 

revelaram os menores índices encontrados enquanto que os tratamentos T2, T4 e T3 tiveram 

valores intermediários. EKLUND et al. (2001) verificou que os substratos que obtiveram piores 

resultados em relação a velocidade de emergência foram os que apresentaram menor 

capacidade de retenção de água, como por exemplo o Plantmax, influenciando negativamente 

na hidratação e, consequentemente, na germinação das sementes. Os resultados obtidos na 

análise estatística revelaram que não houve diferença significativa em relação ao comprimento 



da parte aérea. Assim, observou-se que o comprimento da parte aérea das plantas não refletiu 

as diferenças encontradas em relação à porcentagem de emergência e ao índice de velocidade 

de emergência(Tabela 1) . Foi observado que não houve diferença significativa para o 

comprimento do sistema radicular para todos os tratamentos. Entretanto, os tratamentos T2 e 

T3 proporcionaram um melhor desenvolvimento do sistema radicular das plantas. Segundo 

BACKES et al. (1988), apud MENEZES Jr. et al. (2000), o alto conteúdo de sais encontrados 

no vermicomposto pode provocar a queima ou necrose das raízes. Os resultados do trabalho 

demonstram que o substrato formado por 75% de vermicomposto e 25% de cinza de casca de 

arroz, é eficiente para a germinação e índice de velocidade de emergência das sementes de 

alface ,e que é  possível substituir os substratos comerciais pelo vermicomposto mais misturas 

(cinza de casca de arroz, Fertisul Húmus e solo) na produção de mudas de alface. 

Tabela 1.  Médias de porcentagem de germinação, índice de velocidade de emergência, 

comprimento da parte aérea e comprimento da raiz para a cultivar Lívia. 

Tratamento Germinação 
(%) 

IVE 
(dias) 

Parte aérea 
(cm) 

Comprimento de 
raiz (cm) 

T1 39,32    c 5,84   c 6,12ab 12,82 b 
T2 45,57ab 7,32 b 6,97ab 17,80a 
T3 46,09ab 6,85 b 7,07a 16,40a 
T4 38,28    c 6,91 b 5,52 b 15,45ab 
T5 47,65a 8,14a 6,50ab 15,42ab 
T6 40,88  bc 5,86  c 7,04a 15,59ab 

CV (%) 14,39 2,08 3,90 9,23 
Medias seguidas de uma  mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5%.  
(T1: vermicomposto; T2: 50% vermicomposto  + 50%  F H;  T3: Pl;  T4: 50% vermicomposto + 50% 
CCA; T5: 75% vermicomposto + 25% CCA ; e T6: 50% vermicomposto + 50% solo ) 
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