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RESUMO 

Este trabalho foi conduzido na UNESP, Jaboticabal-SP, no período de junho a agosto de 

2001, com objetivo de avaliar a produtividade das culturas da alface e do rabanete em 

função do espaçamento e da época de estabelecimento do consórcio. Foi utililizado D.B.C. 

com 4 repetições. Os 14 tratamentos constaram de combinações dos fatores espaçamento 

entre linhas para alface (0,30 e 0,40 m), sistemas de cultivo (consórcio e monocultivo) e 

época de semeadura do rabanete (0, 7 e 14 dias após o transplantio da alface). As cultivares 

de alface americana e rabanete foram, respectivamente, Tainá e Crimson Gigante. Maior 

produtividade de raízes comerciais de rabanete foi obtida em cultivo consorciado, aos 14 

dias após o transplantio da alface. A massa fresca da alface internamente ao canteiro em 

monocultivo não diferiu da obtida  quando o rabanete foi semeado conjuntamente ao 

transplantio da alface e para plantas de alface situadas nas laterais do canteiro semelhante 

à obtida  em consórcio estabelecido com semeadura de rabanete até 7 dias após o 

transplantio. 
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ABSTRACT 

Intercropping cultivation of the lettuce and radish cultures in diferents spacing of the 

time of establishment of the intercropping cultivation. 

This work was carried out, at UNESP, Jaboticabal-SP, in the period of june to august of 2001 

with objective of evaluating the productivity of the cultures of the lettuce and of the radish in 

function of the spacing and of the time of establishment of the intercropping. The 

experimental design was randomized blocks with four repetitions. The 14 trataments 

consisted of combinations of the factors spacing among lines (0.30 and 0.40 m), cultivation 

systems (intercropping and monocultive) and time of sowing of the radish (0, 7 and 14 days 



after transplant of lettuce). The cultivate of lettuce assd & radish have been, respectively, 

‘Tainá‘ and ‘Crimson gigante‘. Biger commercial productivity of radish was obtained in 

itercropping at 14 days upon transplantation of lettuce. The fresh mass lettuce internally the 

stonecutter in monocultive no differing from obtained when the radish was seeded in the sme 

time of transplantation of lettuce and about to plants of lettuce situated on the lateral of the 

stonecutter similar on the obtained in itercropping established with seeded of radish until 7 

days  upon transplantation of lettuce.  
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A eficiência e as vantagens de um sistema consorciado fundamentam-se, 

principalmente, na complementaridade entre as culturas envolvidas, sendo que esta será 

tanto maior, à medida em que se consegue minimizar o(s) efeito(s) negativo(s) 

estabelecido(s) de uma cultura sobre a outra (Ceretta, 1986). O consórcio, em função das 

vantagens proporcionadas aos produtores, pode constituir-se numa tecnologia bastante 

aplicável e acessível, vindo a estabelecer-se como um sistema alternativo de cultivo, 

possibilitando um maior ganho, seja pelo efeito sinergístico ou compensatório de uma cultura 

sobre a outra, como também pelo menor impacto ambiental proporcionado, em relação à 

monocultura.  

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade das culturas da alface e 

do rabanete em consórcio, em comparação ao seus monocultivos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na UNESP, em Jaboticabal-SP. Os tratamentos (Tabela 

1), foram dispostos em blocos casualizados, com quatro repetições.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1. Caracterização dos tratamentos, em função do espaçamento entre linhas, presença ou 
ausência de alface e rabanete definindo os sistemas de cultivo.  FCAV-UNESP, Jaboticabal -SP, 
2002. 
 

Tratamento Espaçamento Alface  Rabanete(d.a.t.*) 

1 presente 0 

2 presente 7 

3 presente 14 

4 presente Ausente 

5 ausente 0 

6 ausente 7 

7 

0,30 x 0,30 m 

ausente 14 

8 presente 0 

9 presente 7 

10 presente 14 

11 presente Ausente 

12 ausente 0 

13 ausente 7 

14 

0,40 x 0,30 m 

ausente 14 

*dias após o transplantio da alface. 

Foram utilizadas as cultivares Tainá para alface e Crimson Gigante para o rabanete. A 

produção de raízes comerciais e não comerciais de rabanete foram determinadas pelo 

diâmetro da raízes, respectivamente,  superior e inferior a 20 mm. A cultura da alface 

completou seu ciclo em 68 dias, enquanto que para a cultura do rabanete, a colheita 

procedeu-se em média com 41 dias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Maior produtividade (518,8 g/metro linear) foi observada em cultivo consorciado 

estabelecido pela semeadura do rabanete aos 14 dias após o transplantio de alface (Tabela 

2), sendo superior ao monocultivo em aproximadamente 26%. Em consórcio, observou-se 

incremento na produtividade de raízes comerciais de rabanete à medida em que atrasou-se 

a semeadura do rabanete em relação ao transplantio da alface, ou seja, a produtividade 

elevou-se com o atraso no estabelecimento do consórcio. 

Rezende et al. (2001) verificaram maior produtividade de rabanete em consórcio 

estabelecido pela semeadura deste aos 7 dias após o transplantio da alface, em cultivo de 

verão. Observa-se portanto, grande semelhança entre os resultados (vantagem do cultivo 

consorciado) daquele trabalho e os obtidos nesse experimento conduzido no inverno, 

diferindo entre si pela época em que obteve-se a máxima produtividade decorrente das 



condições ambientais dos períodos de cultivo. Neste estudo, o desenvolvimento da alface, 

em virtude das baixas temperaturas, foi mais lento (ciclo 103 dias) do que observado por 

Rezende et al. (2001) – ciclo 91 dias, e consequentemente as vantagens percebidas pelo 

rabanete quanto a presença da alface, também se manifestaram mais tardiamente. 

 

Tabela 2. Produtividade de raízes comerciais de rabanete em função da época de semeadura e 
sistema de cultivo. Jaboticabal-SP, FCAV/UNESP, 2002. 
 

Sistema de cultivo 
Tratamento Consórcio                               Monocultivo 

--------------------------g/metro linear---------------------------- 
Rabanete   0 d.a.t.1 300,6 Ca 281,7 Ba 
Rabanete   7 d.a.t. 398,2 Ba 370,3 Aa 
Rabanete 14 d.a.t 518,8 Aa 381,2 Ab 
C.V.(%) 16,67  
1  d.a.t. – dias ápos o transplantio da alface 
2 Médias seguidas por letras minúsculas e maiúsculas diferentes, respectivamente, na linha e na coluna, 
diferem significativamente entre si pelo teste Tukey, ao nível 5%. 

 

Para plantas de alface conduzidas nas laterais do canteiro, a massa fresca da pate 

aérea (MFPA) da alface foi maior  em condição de monocultivo, não diferindo-se 

significativamente do consórcio estabelecido pela semeadura conjunta do rabanete e alface 

e também quando o consórcio foi estabelecido até 7 dias após o transplantio da alface. Para 

plantas de alface localizadas nas linhas internas do canteiro, a MFPAIn obtida em consórcio 

não diferiu de MFPAIn observada no monocultivo (Tabela 1). Os resultados evidenciam que 

a competição entre as espécies foi muito maior sobre as plantas de alface localizada 

internamente ao canteiro e que quanto mais tardio foi o estabelecimento do consórcio 

(semeadura do rabanete), mais intensa foi a redução da massa fresca da planta. 

 

Tabela 3. Massa fresca da parte aérea de plantas de alface situadas internamente ao canteiro 
MFPAin (g/planta) e externamente MFPAex (g/planta) em função do sistema de cultivo e época de 
estabelecimento do consórcio. Jaboticabal-SP, FCAV/UNESP, 2002. 
 

MFPAin MFPAex Sistema de cultivo e época de 
estabelecimento do consórcio --------------------------g/planta-------------------------- 
Alface + Rabanete   0 d.a.t.1 434,90 AB 564,71 AB 
Alface + Rabanete   7 d.a.t. 311,03 BC 529,17 AB 
Alface + Rabanete 14 d.a.t 273,96   C 470,00  B 
Monocultivo 542,91 A 589,58 A 

C.V.(%) 25,32 12,96 
1  d.a.t. – dias ápos o transplantio da alface 
2 Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Tukey, ao nível de 5%. 

 



Nota-se que não houve diferença significativa entre MFPA de alface para as plantas 

nas laterais do canteiro em relação ao espaçamento, mas para as plantas internas ao 

canteiro, observou-se diferença significativa, sendo que no espaçamento de 0,30 x 0,30m 

houve redução de 30,24% na massa fresca da parte aérea das plantas de alface, em relação 

ao espaçamento de 0,40 m entre plantas (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Massa fresca da parte aérea de plantas de alface situadas internamente ao canteiro 
MFPAin (g/planta) e externamente MFPAex (g/planta) em função do espaçamento. Jaboticabal-SP, 
FCAV/UNESP, 2001. 
 

MFPAin MFPAex 
Espaçamento 

--------------------------g / planta---------------------------- 
0,30 m 321,09 B* 519,79 A 
0,40 m 460,31 A 556,94 A 

C.V.(%) 25,32 12,96 
* Médias seguidas por letras minúsculas e maiúsculas diferentes, respectivamente, na linha e na coluna, 
diferem significativamente entre si pelo teste Tukey, ao nível 5%. 
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