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 RESUMO

O extrato pirolenhoso vem sendo pesquisado principalmente no Japão e resultados

promissores, na sua utilização como fertilizante orgânico, têm sido relatados, entre outros,

em arroz, sorgo e batata-doce. Baseados nestes resultados de pesquisa, produtores

estão utilizando o extrato pirolenhoso na produção de frutas e hortaliças, como insumo

agrícola natural. Entretanto, existe carência de informações experimentais da aplicação

deste insumo em diversas culturas olerícolas. O presente trabalho teve por objetivo

avaliar o efeito da utilização do extrato pirolenhoso (Biopirol 7M®) na produtividade do

quiabeiro. O experimento foi conduzido, em casa de vegetação, com a cultivar Santa

Cruz. O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, com sete

tratamentos e quatro repetições. No plantio com composto orgânico, a adição do extrato

pirolenhoso favoreceu a obtenção de frutos de melhor qualidade, expressa em 28% a

mais de frutos de primeira do que as dos demais tratamentos. Resultados observados no

aumento da produtividade de frutos de melhor qualidade com a utilização do extrato

pirolenhoso indicam a viabilidade de estudos em condições de campo.
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ABSTRACT - Effect of pyroligneus liquid on okra productivity

The pyroligneus liquid has been evaluated, mainly in Japan, as organic fertilizer for rice,

sweet potato and sorghum crops with promising results. Based on these results, Brazilian

farmers are utilizing the pyroligneus liquid on organics fruits and horticulture productions.

However, experimental results of the uses of the pyroligneus liquid on horticulture crops

are rare. One experiment was carried out in greenhouse with the objective to evaluate the

effect of the pyroligneus liquid on okra productivity. The experimental design was a

randomized complete block with seven treatments and four replications. The treatment

organic compost plus pyroligneus liquid enhance the productivity of best fruit quality by

28% as compared to other treatments. The result showed that pyroligneus liquid should be

tested on okra under field conditions.
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INTRODUÇÃO

A agropecuária orgânica é uma tendência mundial e cresce a taxas de até 50% em alguns

países. O extrato pirolenhoso vem sendo pesquisado principalmente no Japão e

resultados promissores, na sua utilização como fertilizante orgânico, têm sido relatados,

entre outros, em arroz (Oriza sativa L.) (Tsuzuki et al., 2000), em sorgo (Sorghum bicolor

L.) (Esechie et. al, 1998) e em batata-doce (Ipomoea batatas L.) (Shibayama et al., 1998).

Baseados nestes resultados de pesquisa, produtores estão utilizando o extrato

pirolenhoso na produção de frutas e hortaliças, como insumo agrícola natural (Biocarbo

Indústria e Comércio, 2003). Entretanto, existe carência de informações experimentais da

aplicação deste insumo na maioria das culturas olerícolas. Como grande parte dos solos

brasileiros é de baixa fertilidade e a demanda por produtos orgânicos é crescente, a

utilização do extrato pirolenhoso poderá contribuir para a melhoria da qualidade e

crescimento da produção de olerícolas. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o

efeito da utilização do extrato pirolenhoso, (Biopirol 7M®), na produtividade do quiabeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

O ensaio foi instalado em 20 de agosto de 2004, em casa de vegetação, na EPAMIG,

Prudente de Morais, MG. O quiabo, cultivar Santa Cruz, foi transplantado para sulcos de

plantio, com os tratament  os sendo separados por tábuas de madeira, da mesma largura

e profundidade dos sulcos, para não haver interferência entre os mesmos. O

delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados completos, com sete

tratamentos e quatro repetições, sendo as parcelas compostas por três plantas por sulco

de plantio. Os tratamentos foram: 1) adubação química (AQ) recomendada para a cultura;

2) AQ recomendada para a cultura + extrato pirolenhoso (EP) em pulverização, sendo o

EP a 0,2% aplicado semanalmente (oito aplicações), iniciando-se a aplicação aos 15 dias

após o transplante; 3) AQ recomendada para a cultura + EP em regas, sendo os vasos

regados uma semana antes do transplante com solução de EP a 1%, e 15 dias após o

transplante aplicação de EP a 0,2% semanalmente (oito aplicações); 4) composto

orgânico (CO) recomendado para a cultura; 5) CO recomendado para a cultura + EP em

pulverização, sendo o EP a 0,2% aplicado semanalmente (oito aplicações), iniciando-se a

aplicação aos 15 dias após o transplante; 6) CO recomendado para a cultura + EP em

regas, sendo os vasos regados uma semana antes do transplante com solução de EP a

1%, e 15 dias após o transplante aplicação de EP a 0,2% semanalmente (oito aplicações)

e 7) controle - sem adubação química e orgânica. Nas comparações das variáveis

fenológicas e de produção e nos resultados analíticos, expressos na base da matéria

seca, foram utilizados o teste de Tukey, adotando-se um nível de significância igual a 5%.



Também foi utilizado o teste de Tukey para testar hipóteses, considerando-se dois

controles: adubação química e composto orgânico e como tratamentos a adição de

extrato pirolenhoso, via pulverização e via rega.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para todas as variáveis avaliadas houve diferença estatística significativa entre os

tratamentos (Tabela 1). Através da aplicação do teste de Tukey nas probabilidades das

hipóteses testadas serem verdadeiras os resultados indicam que a utilização do composto

orgânico favoreceu a produção total de frutos e a produção de frutos de primeira, quando

comparado à utilização do adubo químico. Os tratamentos com extrato pirolenhoso

apresentaram produções superiores aos tratamentos controles, principalmente naqueles

com a utilização de composto orgânico. A utilização do extrato pirolenhoso favoreceu a

obtenção de frutos de melhor qualidade, expressa em 28% a mais de frutos de primeira

do que as dos demais tratamentos. Este resultado está de acordo com os encontrados

por Shibayana et al. (1998) e Tsuzukiet et al. (2000), respectivamente para as culturas da

batata-doce e do arroz. Resultados observados no aumento da produtividade de frutos de

quiabeiro de melhor qualidade, com a utilização do extrato pirolenhoso, indicam a

viabilidade de estudos em condições de campo.
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Tabela 1 - Efeito da utilização do extrato pirolenhoso (Biopirol 7M®), na produtividade do quiabeiro. Média de 4 repetições*. EPAMIG,
Prudente de Morais - MG, 2004/2005.

Frutos Extras
(• 8 cm a • 10 cm
de comprimento)

Frutos Especiais
(• 10 a • 12 cm de

comprimento)

Frutos de Primeira
(> 12 cm

de comprimento)

Produção TotalTratamentos

N0 Peso
(g)

N0 Peso
(g)

N0 Peso
(g)

N0 Peso
(g)

N0 Médio
de

Frutos/
Planta

Peso
Médio

de
Frutos

(g)

Adubação química (AQ) 53,75 AB 509,55 ABC 63,00 A 899,45 A 99,25 AB 2.528,95 AB 216,00 A 3.927,95 A 72,00 A 18,13 AB

AQ + Biopirol 7M em pulverização 61,75 AB 603,65 AB 48,75 B 682,80 BC 109,50 A 2.803,90 A 220,00 A 4.090,35 A 73,35 A 18,65 AB

AQ + Biopirol 7M em regas 49,00 BC 462,08 BC 46,25 B 666,03 C 103,00 AB 2.916,28 A 198,25 A 4.044,38 A 66,10 A 20,43 A

Composto orgânico (CO) 65,00 AB 611,50 AB 60,50 A 856,25 AB 116,25 A 2.876,85 A 241,75 A 4344,58 A 80,58 A 17,90 AB

CO + Biopirol 7M em pulverização 56,00 AB 555,55 AB 43,50 B 639,58 C 128,50 A 3.447,23 A 228,00 A 4.642,33 A 76,00 A 20,25 A

CO + Biopirol 7M em regas 70,75 A 701,08 A 49,50 B 677,23 C 135,25 A 3.682,70 A 255,50 A 5.061,00 A 85,15 A 19,73 A

Controle 33,00 C 308,68 C 22,75 C 269,05 D 37,75 B 938,83 B 93,50 B 1.516,55 B 31,13 B 16,18 B

F
CV (%)

7,92**
15,76

8,38**
16,28

40,21**
8,72

28,44**
11,33

5,16**
27,07

5,98**
26,47

9,84**
16,84

8,61**
19,71

10,65**
15,82

6,04**
6,57

*Médias na mesma coluna, assinaladas pela mesma letra, não apresentam diferenças significativas ao nível de 5% pelo teste de Tukey.


