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RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo avaliar cinco cultivares de alface, cultivadas sob três
diferentes tipos de cobertura  do solo.  Utilizou-se cobertura  com plástico preto,  cobertura
com  palhada  de  aveia  dessecada  (sistema  de  plantio  direto)  e  solo  sem  cobertura.  O
experimento  foi  conduzido  no  delineamento  de  blocos  casualizados,  em  parcelas
subdivididas, avaliando-se a característica de massa fresca de cabeças da alface (MFCab),
obtida em gramas. Houve diferença significativa tanto entre os sistemas de plantio, como
entre as cultivares utilizadas, não havendo no entanto interação significativa entre os dois
fatores. No presente trabalho, o sistema de plantio direto utilizando a palhada de aveia como
cobertura,  foi  o  que  permitiu  a  produção  de  maior  massa  fresca,  alcançando  540,06
g.cabeça-1 Com relação às cultivares avaliadas, a cultivar Madona foi a que obteve melhor
desempenho,  atingindo 528,82 gramas de massa fresca de cabeça.  

Palavras-chave: Lactuca sativa; proteção do solo; aveia preta.

ABSTRACT

Evaluated of the five crisphead lettuce cultivars under different soils covering
The present work had for objective to evaluate five crisphead lettuce under three different
soils covering: beds covered with black plastic, no-tillage using black oat and soil without
covering.  There  was significant  difference  for  the  planting  systems and for  the cultivars.
However, for the interaction planting system x cultivar, there was not significant difference. In
the  present  work,  the  planting  system  no-tillage  produced  larger  fresh  mass  of  head,
reaching 540,06 g. Among the cultivars, Madona was the most productive with 528,82 g of
fresh mass of head.
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O plantio  direto  é  considerado  por  alguns  autores,  como um sistema  de  manejo
sustentável do solo e da água que visa a otimizar a expressão do potencial genético das
plantas cultivadas. Compreende um complexo integrado de processos, fundamentado em
três requisitos básicos: o revolvimento mínimo do solo, restrito à cova ou sulco de plantio, a
diversificação de espécies pela rotação de culturas e a manutenção de resíduos vegetais
com o uso de culturas específicas para a formação de palhada na superfície do solo.

A  cobertura  do  solo  com restos  vegetais  como  bagacilho  de  cana,  ou  mesmo a
utilização de plástico  preto tem sido utilizada com sucesso,  como relata alguns autores.
(Verdial et al., 2000). Por outro lado, o cultivo mínimo utilizando a cobertura do solo com
palhada, (sistema de plantio direto), pode ser uma alternativa viável, que além de diminuir a
incidência de plantas invasoras, melhora as condições de temperatura do solo, favorecendo
ao desenvolvimento da cultura. 

Segundo Muller  (1991),  a  cobertura  do solo  apresenta  as vantagens de controlar
plantas daninhas, aumentar a umidade do solo, manter a sua estrutura além de conservar a
sua  aeração.  Na  produção  da  alface  americana,  especialmente  durante  o  verão,  estas
vantagens permitem a obtenção de cabeças de melhor qualidade.

Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar a produção comercial de cinco cultivares
de alface  americana sob diferentes  sistemas de cultivo,  ou seja,  cultivo mínimo (plantio
direto), mulching de plástico e sistema convencional.

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado no período de abril a outubro de 2003,  na horta do Setor

de Olericultura da UFLA. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, em parcelas
subdivididas  com  três  repetições.  Cada  sistema  de  plantio  (cultivo  mínimo  utilizando
cobertura com palhada de aveia, uso de plástico sobre o canteiro e plantio convencional em
solo  nu)  constituiu  uma  parcela,  sendo  nelas  distribuídas  as  cinco  cultivares  de  alface
americana (Legacy, Sahara, Yuri, Madona e Raider), constituindo as sub-parcelas. A parcela
útil experimental constituiu-se de oito plantas.  

Inicialmente, em abril de 2003,  semeou-se a aveia preta, cujo manejo foi efetuado
aos 90 dias, através de corte e aplicação de dessecante, obtendo-se em média 4.250 kg.ha-

1 de  matéria  seca.  As  cultivares  de  alface  foram semeadas  em 25  de  julho  2003,  em
bandejas  de  polietileno  expandido  (isopor),  dispostas  em  casa  de  vegetação,  sendo
transplantadas em 25 de agosto de 2003, no espaçamento de 0,30 x 0,30 m. No plantio
convencional e no mulching plástico, foi realizado o encanteiramento com enxada rotativa,
sendo que no SPD foram apenas abertas pequenas covas no local de plantio das mudas. A



irrigação  foi  feita  por  aspersão.  Seguiram-se as  recomendações  técnicas para  a cultura
propostas por Filgueira (2000). A colheita foi realizada em 20 de outubro de 2003.

Avaliou-se a produção comercial pesando-se cada cabeça individualmente, retirando-
se  previamente  o  excesso  de  folhas,  obtendo-se  a  massa  fresca  comercial  da  cabeça
(MFCab). Comparou-se a produção de cada cultivar dentro de cada método de cultivo. Fez-
se a análise de variância e o teste de médias para identificação das possíveis diferenças
existentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise de variância  efetuada para a característica de massa fresca de cabeça

(MFCab),  das  cinco  cultivares  de alface  americana que foram avaliadas,  sob  diferentes
métodos  de  cultivo,  mostra  que  houve  diferença  altamente  significativa  tanto  entre  os
sistemas de plantio como entre as cultivares avaliadas. Por outro lado não houve nenhuma
resposta significativa para a interação entre sistema de plantio e cultivares.

Ao se  comparar  os  valores obtidos  para  massa  fresca  de cabeças  (MFCab)  nos
diferentes sistemas de plantio (Tabela 1), verifica-se que houve superioridade do sistema de
plantio de nº 1. Neste sistema de plantio, a massa fresca da cabeça da alface alcançou um
valor de 540,06 gramas, mostrando-se superior em 111,18 gramas ao sistema  no qual se
utilizou o plástico preto e 276,30 gramas ao sistema de plantio em solo sem cobertura.
Verdial et al. (2000), avaliando o comportamento da alface americana, cultivar Lucy Brown
em diferentes tipos de cobertura do solo, verificou que o maior peso médio de cabeças foi
alcançado quando se utilizou a cobertura do solo através de plástico de dupla face.  Da
mesma  forma,  Pereira  et  al.  (2000),  verificaram  que  o  uso  do  plástico  dupla  face  ou
prateado, foi o que permitiu o maior peso médio de cabeças.

Quando se compara, pelo teste de Skott-Knott a 5%, as médias de massa fresca de
cabeças  (MFCab)  obtidas  pelas  diferentes  cultivares,  independentemente  do  sistema de
cultivo, verifica-se que a cultivar Madona diferiu estatisticamente das demais, apresentando
massa de 528,82 g.cabeça-1.  Entre  as outras cultivares não houve diferenças da massa
média de cabeças (Tabela 2).

Verifica-se  pelos  dados  obtidos  neste  trabalho,  que  o  sistema  de  plantio  direto
utilizando cobertura com palhada de aveia, contribuiu para o aumento da massa média de
cabeça  da  alface  americana,  quando  comparado  com os  sistemas  de  cultivo  utilizando
cobertura com plástico preto ou solo sem cobertura. Nota-se também que entre as cinco
cultivares avaliadas, independentemente do sistema de cultivo utilizado, a cultivar de alface
americana Madona foi mais produtiva, alcançando maior massa fresca de cabeça.
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Tabela  1:  Médias  da  massa  fresca  de  cabeças  (MFCab),  de  cinco cultivares  de  alface
(g.cabeça-1), cultivadas sob três sistemas de cultivo. UFLA – Lavras – MG, 2003.

Sistema de cultivo MFCab (g)
Plantio direto sobre palhada de aveia preta 540,06 a

Canteiros com mulching plástico 428,92   b
Canteiros com solo descoberto 263,76   b

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (Skott-Knot t– 5%).

Tabela 2: Massa fresca de cabeças (MFCab) de cinco cultivares de alface (g.cabeça-1), em
três sistemas de cultivo. UFLA – Lavras – MG, 2003.

Cultivares MFCab (g)
Madona 528,82 a
Sahara 422,42   b
Raider 413,60   b
Legacy 371,12   b

Yuri 318,60   b
Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (Skott-Knott – 5%).


