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RESUMO 

O trabalho teve como objetivo determinar o efeito da idade fisiológica das mudas de alface 

no transplante, sobre a produção de massa seca das plantas na lavoura. As mudas foram 

produzidas em bandejas de poliestireno de 128 células, empregando substrato comercial. As 

semeaduras foram efetuadas em quatro datas: 5 (T1), 11 (T2), 19 (T3) e 26 (T4) de julho de 

2001. O transplante para os canteiros foi feito em 3 de setembro, aos 60; 54; 46 e 39 dias 

após a semeadura, respectivamente. Foi determinado o número de folhas e a massa seca 

das mudas no transplante e, das plantas, ao final do experimento. No transplante, o número 

médio de folhas por muda foi de 6,0; 6,0; 4,8 e 4,0 e a massa seca de 0,7; 0,5; 0,5 e 0,3 

g/muda, respectivamente. Ao final do experimento, o número médio de folhas foi similar em 

T1, T2 e T3, totalizando 21,2; 21,2 e 20,6 folhas/planta, respectivamente, enquanto em T4 

foi inferior com 15,4 folhas/planta. O crescimento foi similar em T1, T2 e T3, totalizando ao 

final do experimento 12,4; 12,2 e 11,2 g/planta, respectivamente, sem diferenças 

significativas, enquanto a massa seca de T4 foi de 6,0 g/planta, diferindo dos demais. 

Concluiu-se que o transplante pode ser efetuado com 5,0 folhas/muda e 0,5g/muda, 

podendo ser retardado no período de inverno e primavera até as mudas atingirem 6,0 

folhas/muda e 0,7g/muda. 
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ABSTRACT 

Dry mass of lettuce plants from transplants with different physiological ages. 

The aim of the work was to determine the effect of physiological age of lettuce transplants on 

further dry mass production of plants in the field. Transplants were sown in polystyrene trays 

with 128 cells, using a commercial substrate mixture. Sowing was done in four dates: 5 (T1), 

11 (T2), 19 (T3) and 26 (T4) July, 2001. Planting in the field was done at 3 September, at 60, 

54, 46 and 39 days after sowing, respectively. Number of leaves and dry mass were 

determined for transplants at planting date and for plants at ending date, respectively. At 



 

planting, average number of leaves was 6.0, 6.0, 4.8 and 4.0 and dry mass was 0.7, 0.5, 0.5 

and 0.3 g/transplant, respectively. Average number of leaves at ending date was similar in 

T1, T2 and T3 plants: 21.2, 21.2 and 20.6 leaves/plant, respectively. In T4 plants, the number 

of leaves/plant was 15.4. At the same period, growth was also similar in T1, T2 and T3 

plants: 12.4, 12.2 and 11.2 g/plant, respectively. In T4 plants, this variable reached only 6.0 

g/plant. It was concluded that planting can be done at 5.0 leaves/transplant and 

0.5g/transplant and that in winter and spring it may be delayed until 6.0 leaves/transplant and 

0.7g/transplant. 

Keywords: Lactuca sativa, yield, growth, development. 

 

A semeadura indireta para produção de mudas e posterior transplante para a lavoura 

definitiva é o método de propagação mais empregado para a maioria das espécies de 

hortaliças. Entre as principais razões que fundamentam essa prática pode-se citar a 

otimização das condições ambientais e de manejo das mudas e a seleção e descarte 

daquelas atípicas ou de baixo vigor, a fim de obter maior uniformidade na lavoura e menor 

gasto de sementes por unidade de área (FAO, 1990; Filgueira, 2000). Nos países com 

produção intensiva de hortaliças com alta tecnologia, a produção de mudas é feita por 

produtores especializados nessa atividade (Nicola et al., 2000). No Brasil, esse segmento 

está em fase de expansão, principalmente na região Centro-Sul (Costa, 2000). No caso 

específico das mudas de hortaliças produzidas em bandejas de poliestireno com substratos 

orgânicos, o risco de estresse hídrico e mineral é elevado, pois os substratos empregados 

têm baixa capacidade de retenção de água e baixa capacidade de troca de cátions (Andriolo 

et al., 1999). Essas condições podem trazer conseqüências negativas para o crescimento e 

desenvolvimento na lavoura.  

O objetivo deste trabalho foi comparar a produção de massa seca de plantas de 

alface provenientes de mudas mantidas em bandejas de poliestireno por diferentes períodos 

de tempo, de forma a simular condições de manejo semelhantes àquelas que ocorrem no 

período de comercialização anterior ao transplante para a lavoura. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Santa Maria, RS, no período 

entre 5 de julho e 24 de outubro de 2001. As mudas de alface, cv. Vera, foram produzidas 

em bandejas de poliestireno com 128 células, empregando-se substrato comercial e 

mantidas em casa de vegetação, sem aplicação de nutrientes. A irrigação foi feita por 

aspersão, de forma a manter sempre elevado o teor de água do substrato. Os tratamentos 



 

consistiram de mudas com quatro idades fisiológicas no momento do transplante (Tabela 1). 

A semeadura foi feita em 5 (T1), 11 (T2), 19 (T3) e 26 (T4) de julho. O transplante das 

mudas foi feito em 3 de setembro, aos 60, 54, 46 e 39 dias após a semeadura, 

respectivamente, em canteiros sob um túnel baixo de polietileno. Os túneis foram mantidos 

com a extremidade lateral do filme de polietileno soerguida em 0,40m, durante todo o 

período experimental. Os tratamentos foram distribuídos em quatro blocos, com 20 plantas 

por parcela, no delineamento blocos casualisados. Foi determinado o número de folhas e a 

massa seca de cinco mudas e cinco plantas por tratamento, respectivamente na data de 

plantio e ao final do experimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período entre a semeadura e o transplante, quando as mudas permaneceram nas 

bandejas de poliestireno, houve diferenças no crescimento e no desenvolvimento (Tabela 1). 

O número de folhas por muda foi idêntico em T1 e T2, porém o crescimento foi maior em T1. 

No tratamento T2, as mudas apresentaram maior número de folhas do que em T3 mas o 

crescimento foi idêntico. As mudas do tratamento T4, com menor número de folhas, 

apresentaram a menor acumulação de massa seca. As diferenças entre T1, T2 e T3 foram 

similares ao final do experimento, totalizando 21,2; 21,2 e 20,6 folhas/planta, 

respectivamente. Em T4, esses valores foram inferiores totalizando 15,4 folhas/planta. Para 

o crescimento da parte aérea das plantas em T1, T2 e T3, os valores foram similares, 

totalizando aos 51 dias após o transplante (DAT), 12,4; 12,2 e 11,2 g/planta, 

respectivamente, sem diferenças significativas, enquanto T4 diferiu dos demais, com 6,0 

g/planta.  

Para fins de produção comercial de mudas de alface, os resultados sugerem que a 

comercialização pode ser iniciada com aproximadamente 5 folhas/muda e uma massa seca 

da parte aérea de 0,5 g/muda (T3). Os resultados indicaram que mudas com um número de 

folhas próximo a 5 e uma massa seca da parte aérea de 0,5 g/muda estão aptas a serem 

transplantadas. Durante o processo de comercialização no período de inverno e primavera, 

as mudas podem permanecer nas bandejas por um período adicional de tempo, até 

atingirem 6 folhas/muda e uma massa seca de 0,7 g/muda. 
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Tabela 1 . Datas de semeadura, número de dias entre a semeadura e o transplante (DAT), 

número de folhas (NF) e massa seca (MS) por muda e por planta de alface na data de 

transplante e ao final do experimento, respectivamente. Santa Maria, RS, 2001. 

Mudas  Plantas na lavoura Tratamentos Semeadura DAT 

NF MS  NF MS 

T1 05/07 60  6,0 a¹ 0,7 a  21,2 a 12,4 a 

T2 11/07 54 6,0 a  0,5  b  21,2 a 12,2 a 

T3 19/07 46  4,8  b  0,5  b  20,6 a 11,2 a 

T4 26/07 39   4,0   c   0,3   c   15,4  b     6,0  b 

¹ Médias não seguidas por mesma letra na posição vertical diferem entre si pelo teste de 
Tukey em nível de 5% de probabilidade de erro. 

 


