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RESUMO 

O objetivo foi avaliar a eficiência da adubação verde (AV), do composto orgânico (CO), e 

do biofertilizante (B) na cultura da cenoura, frente à adubação convencional (AC-testemunha). 

O experimento foi realizado em condições de casa de vegetação, em vasos com capacidade de 

10 kg, no Centro de Ciências Agrárias/UFPB. Os tratamentos empregados constaram de: 1, 

AC; 2, CO+B via solo; 3, CO+B via planta; 4, AV+B via solo; 5, AV+B via planta; 6, CO+AV+B 

via solo e 7, CO+AV+B via planta. O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado, com 

7 tratamentos e 4 repetições, com três vasos/repetição e três plantas/vaso. As variáveis 

estudadas foram: comprimento da raiz, diâmetro do caule, produção total e sólidos solúveis 

totais. Os maiores resultados morfológicos (comprimento e diâmetro) foram alcançados nas 

raízes cultivadas com AV+B via planta, enquanto que a produção e os sólidos solúveis totais 

alcançaram maior gradiente naquelas provenientes do tratamento 4, superando os dados da 

adubação convencional. Os tratamentos orgânicos proporcionaram maior produção e qualidade 

às raízes de cenoura. 
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 ABSTRACT 

Production of carrot (Daucus carota  L.) under different sources of fertilizers 

The objective of the research was to evaluate the efficiency of the green fertilization (GF), 

of the organic compost (OC), and of the biofertilizer (B) in the culture of the carrot, in confront to 

the conventional fertilization (CF-control). The experiment was accomplished in conditions of 

vegetation house, in vases with capacity of 10 kg, in CCA/UFPB. The employed treatments had 

consisted of: 1, CF; 2, OC+B applied to the soil; 3. OC+B applied to the plant; 4. GF+B applied 

to the soil; 5. GF+B applied to the plant; 6. OC+GF+B applied to the soil and 7, OC+GF+B 

applied to the plant. It was used the completely randomized, with 7 treatments and 4 repetitions, 

with three vases/repetition and three plant/vase. They had been used as tests the measurement 

of the length of the root, the total diameter of stem, total production and total soluble solids. The 

resulted greeters morphologic (length and diameter) had been reached in the carrots cultivated 

with treatment 5, while that the total production and soluble solids had reached greater gradient 



in those proceeding it were from treatment 4, surpassing the data of the conventional treatment. 

The utilization of the green fertilization, associate to the use of biofertilizer applied to the plant 

(treatment 5) favors to the development vegetative of the plant.  

Keywords: Daucus carota L., organic, biofertilizer. 

O produtor de cenoura vem realizando adubações minerais pesadas, procurando 

aumentar o tamanho e melhorar a aparência das raízes e, assim, conseguir uma boa cotação 

de mercado (Souza,1990). Por outro lado, consumidores cada vez mais exigentes por produtos 

saudáveis e preocupa com a conservação ambiental vêm exigindo dos produtores rurais 

alternativas ecológicas de produção, como o emprego das compostagens de resíduos sólidos e 

líquidos, e reutilização de restos culturais (Saminêz, 1999). Neste contexto, a olericultura 

orgânica tem assumido papel de destaque como segmento da agricultura que muito cresce. 

Entretanto, poucas pesquisas têm sido realizadas com o sentido de comparar os sistemas 

orgânico e convencional de produção de cenouras. Por este motivo, o presente trabalho 

objetiva avaliar a eficiência da adubação verde, do composto orgânico e do biofertilizante frente 

à adubação convencional. 

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi desenvolvido em condições de casa de vegetação, durante o período 

de agosto de 2001 a julho de 2002, utilizando como material vegetal sementes da Crotalaria 

juncea L e de cenoura. Foram utilizados vasos com capacidade para 10 kg de solo. Os 

tratamentos orgânicos utilizados constituíram-se de 1, adubação convencional (AC - 

testemunha); 2, adubação verde mais biofertilizante via solo (AV+B via solo); 3, adubação verde 

mais biofertilizante via planta (AV+B via planta); 4, composto orgânico mais biofertilizante via 

solo (CO+B via solo); 5, composto orgânico mais biofertilizante via planta (CO+B via planta); 6, 

composto orgânico+adubação verde+biofertilizante via solo (CO+AV+B via solo) e 7, composto 

orgânico+adubação verde+biofertilizante via planta (CO+AV+B via planta). Quanto ao 

tratamento convencional, as doses de NPK (nitrogênio, fósforo e potássio) foram aplicadas 

obedecendo a seguinte ordem: no plantio, 6,75 g de cloreto de potássio (KCl/vaso) e na 

cobertura 25 g de sulfato de amônio (SAM/vaso), e 10 g de KCl/vaso, e aplicou-se 1,5 kg de 

esterco/vaso. Para os tratamentos 3, 5 e 7, utilizou-se 5 % do biofertilizante em pulverizações 

quinzenais sobre a parte aérea e adubou-se com 625 g/vaso de composto orgânico nos 

tratamentos 5 e 7. Nos tratamento 2, 4 e 6 utilizou-se 0,2 L/vaso de biofertilizante incorporado 



ao solo, sendo o composto orgânico empregado na dose de 150 g/vaso (nos tratamentos 4 e 6). 

Quanto a adubação verde (tratamentos 2, 3, 6 e 7), utilizou-se a matéria verde da Crotalária. 

As variáveis estudadas foram: comprimento da raiz (distância entre o ápice da raiz e a 

base do colo da planta); diâmetro da raiz (secção transversal da raiz); produção total (soma dos 

pesos das raízes) e sólidos solúveis totais (leitura óptica realizada no refratômetro).  

O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente ao acaso, com sete tratamentos e 

quatro repetições. Cada repetição foi constituída de três vasos, nos quais foram semeadas três 

plantas de cenoura. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância. As médias 

foram comparadas pelo Teste de Tukey (Ferreira, 1996). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O maior comprimento da raiz (Figura 1A) foi obtido nas plantas tratadas pelas dosagens 

de composto orgânico, adubo verde e biofertilizante (tratamento 5), diferindo estatisticamente 

apenas daquelas cultivadas com o tratamento 6. Segundo Ferraz (1992), a adição de matéria 

orgânica no solo favorece o desenvolvimento das plantas. 

Resultados semelhantes podem ser observados na Figura 1B, em que a maior 

expressão do diâmetro do caule ocorreu com o emprego de CO+B via planta (tratamento 5). 

Este diferiu significativamente do tratamento 3, ou seja, o CO substituído pela AV com B via 

planta, e ainda com o uso do tratamento completo via solo (6). O emprego conjunto de 

composto orgânico com biofertilizante foliar poderá favorecer o desenvolvimento vegetativo 

(comprimento e diâmetro). 

No quesito produção total (Figura 1C), as maiores respostas foram obtidas com o 

tratamento 4 (CO+B via solo), enquanto a menor produção ocorreu nos tratamentos 1 e 6. 

Estes resultados estão de acordo com Silva (2002), ao estudar o efeito dos adubos verdes na 

produção orgânica de brócolis em sistema de plantio direto, observando que na presença de 

crotalária solteira ou consorciada com sorgo a produção foi maior. 

Quanto ao comportamento do ºBrix das cenouras (Figura 1D), cabe destacar a aplicação 

de biofertilizante via solo, o qual produziu raízes com maior teor de SST. O contrário ocorreu 

quando se aplicou o biofertilizante via planta. De acordo com Viana et al. (2002), frutos de 

tomate colhidos e nutridos somente com biofertilizante e adubação verde, exibem menor teor de 

sólidos solúveis totais. 

O adubo orgânico aplicado via planta favorece o desenvolvimento vegetativo, e via solo, 

a um maior teor de sólidos solúveis totais, inclusive a uma maior produção com o emprego de 

CO+B via solo. 
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 Tratamentos Tratamentos 
Figura 1. Comprimento, diâmetro, produção e sólidos solúveis totais da cenoura, Daucus carota 

L., obtidos de diferentes tratamentos (1, AC ; 2,AV+B via solo; 3, AV+B via planta; 4, 
CO+B via solo; 5, CO+B via planta; 6, CO+AV+B via solo e 7, CO+AV+B via planta).  
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