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RESUMO 

Avaliou-se o efeito do substrato comercial PLANTMAX e de substratos a base de 

vermicomposto (húmus, húmus + vermiculita com 10%, 20%, 30%, 40%) na produção de 

mudas de alface e couve-flor das cultivares(Verônica, Tainá e Silver Streak) 

respectivamente. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com 4 repetições. 

O ensaio foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Federal de Uberlândia. As 

características avaliadas de cada cultivar foram: porcentagem de germinação, número de 

folhas definitivas, altura de mudas, pesos da matéria fresca e seca das raízes e da parte 

aérea. Observou-se que não ocorreu diferença entre os tratamentos para a germinação das 

sementes das cultivares. O PLANTMAX® apresentou os melhores resultados para ambas as 

culturas nas demais características avaliadas. No entanto os substratos húmus + 20% e 40% 

de vermiculita foram semelhantes ao substrato comercial PLANTMAX® 

Palavras-chave:  Lactuca sativa, , Brassica oleraea, substrato, qualidade de mudas. 

ABSTRACT 

Lettuce and cauliflower seedling production in vermicompost based substrate. 

       The purpose of this study was to analyzed the effect of commercial substrate 

PLANTMAX and vermicompoust based substrates (humus, humus + vermiculita with 10%, 

20%, 30%, 40%) on the production of lettuce and cauliflower seedlings of the cultivars 

Verônica, Tainá and Silver Streak, respectively. The field design  was of whole casuali zed 

blocks with 4 repetitions. The study was done in the greenhouse of the “Universidade Federal 

de Uberlândia”. The observed characteristics of each cultivar were: germination percentage, 

definitive leaves number, height of seedlings, weight of fresh and dehydrated matter of the 

roots and aerial part. No difference was observed between the treatments for germination of 

the cultivars seedlings. The best resultsfor the other characteristics were using PLANTMAX 

for both cultures. However, the substrates humus + 20% and 40% of vermiculita were similar 

to commercial substrate PLANTMAX. 
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O sistema de produção de mudas em bandejas é muito difundido e a demanda por 

este sistema se dá pelas vantagens que o agricultor alcança ao instalar suas lavouras, 

obtendo um produto final de melhor qualidade. Outra vantagem é na redução de 1/3 do 

tempo para a colheita tendo um custo de apenas 1% do total da produção. 

Com o crescente mercado de produção de hortaliças orgânicas, uma linha de ação é 

o estudo de compostos orgânicos como componentes de substratos para produção de 

mudas de hortaliças, e o vermicomposto (húmus) pode ser destacado como uma alternativa 

para este fim ou mesmo como forma de diminuir o custo de produção de mudas de 

hortaliças usando substratos comerciais.   

Este trabalho teve como objetivo estudar o efeito de substratos a base de 

vermicomposto na produção de mudas de hortaliças. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

              O experimento foi insta lado em casa de vegetação da Universidade Federal de 

Uberlândia, no período de Janeiro a dezembro de 2001. 

As cultivares utilizadas foram: alface Tainá e Verônica, couve-flor Silver Streaky. As 

sementes de alface foram semeadas em bandejas de 200 células e as de couve-flor em 

bandejas de 128 células. As plantas foram irrigadas diariamente com aproximadamente 1 

litro de água por bandeja/dia. 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com 4 repetições, para cada 

cultura. E foram avaliados os substratos húmus, húmus + vermiculita nas seguintes 

porcentagens 10%, 20%, 30%, 40% e o substrato comercial PLANTMAX. 

 Avaliou-se a porcentagem de germinação (aos 21 dias), o número de folhas 

definitivas, altura das mudas, os pesos da matéria fresca e seca das raízes e da parte aérea 

para todos os substratos. 

O programa estatístico utilizado foi o Sanest, onde os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para as alfaces cv Verônica e cv Tainá os melhores resultados em relação a todas as 

variáveis analisadas foram obtidos nos tratamentos que continham o substrato comercial 
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PLANTMAX. No entanto  esse substrato não apresentou  diferença estatística  em algumas 

características  quando comparado com os demais tratamentos.(Tabela 1 e 2) Esses 

resultados estão de acordo com Martins, (2001), que trabalhando com mudas de alface em 

substratos comerciais e húmus com a adição de vermiculita verificou os melhores resultados 

também no substrato comercial PLANTMAX.   

 Cecílio filho et. al., (1999),  também obteve resultados semelhantes, quando 

trabalhou com vermicomposto adicionado ao substrato comercial PLANTMAX, na produção 

de mudas de alface onde o substrato 100% PLANTMAX proporcionou maior altura de 

plantas e matéria seca da parte aérea. Entretanto não diferiu dos substratos com 25 e 50% 

de vermicomposto, quanto à produção de matéria seca de raiz. 

Tabela 1. Porcentagem de germinação (%G), altura, peso matéria fresca parte aérea 

(P.F.P.A.), peso da matéria fresca raiz (P.F.R.A.), peso matéria seca parte aérea (P.S.P.A.), 

peso da matéria seca raiz (P.S.R.A.), em mudas de Alface Verônica em diferentes 

substratos. UFU, Uberlândia, 2001. 

       
   Variáveis    

Trat. %G   Altura P.F.P.A P.F.R.A P.S.P.A P.S.R.A 
Plantmax 84a 14,04a 1,4935a 0,4946a 0,1410a 0,0622a 

0% 37d 5,79b 0,7392b 0,2823b 0,0965b 0,465ab 
10% 57c 7,24b 0,6673b 0,2778b 0,0818b 0,0405b 
20% 65bc 7,73b 0.7747b 0,2593b 0,0988b 0,0408b 
30% 72ab 6,53b 0,5140b 0,2080b 0,0903b 0,0388b 
40% 84a 6,60b 0,6768b 0,2825b 0,0978b 0,0550ab 

Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (5%).    

Tabela 2. Porcentagem de germinação (%G), altura, peso matéria fresca parte aérea 

(P.F.P.A.), peso da matéria fresca raiz (P.F.R.A.), peso matéria seca parte aérea (P.S.P.A.), 

peso da matéria seca raiz (P.S.R.A.), em mudas de Alface Tainá em diferentes substratos. 

UFU, Uberlândia, 2001. 

   Variáveis    
Trat. %G   Altura P.F.P.A P.F.R.A P.S.P.A P.S.R.A 

Plantmax 83a 13,27a 1,6552a 0,5418a 0,1810a 0,0767a 
0% 63c 5,83b 0,6727b 0,3273b 0,0615b 0,0613ab 

10% 56d 5,94b 0,7670b 0,3600ab 0,0918ab 0,0530b 
20% 69bc 7,40b 0,8273b 0,2798b 0,1470ab 0,0625ab 
30% 71b 7,22b   0,6215b 0,2878b 0,0865ab 0,0518b 
40% 79a 7,65b 0,7565b   0,3173b 0,0975ab 0,0550ab 

   Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (5%).    
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Os melhores resultados para o número médio de folhas definitivas, altura de mudas 

peso fresco de parte aérea e peso seco de raiz para a couve-flor foram obtidos nas  mudas 

cultivadas em PLANTMAX (Tabela 3).  Porem, estes resultados não diferiram 

estatisticamente dos tratamentos com 10%, 20% e 30% de vermiculita nem da testemunha 

para a variável numero de folhas. 

Tabela 3. Número de folhas definitivas, altura, peso matéria fresca parte aérea (P.F.P.A.) e 

peso matéria seca raiz (P.S.R.A.) em mudas de couve-flor em diferentes substratos. UFU, 

Uberlândia, 2001. 

  Variáveis   
Trat. n. folhas   Altura P.F.P.A P.S.R.A 

Plantmax 3,32a 7,75a 0,6268a 0,0978a 
0% 2,71ab 5,71b 0,2660b 0,0568b 
10% 2,87ab 6,05b 0,3053b 0,0698b 
20% 2,56b 5,73b 0,2578b 0,0600b 
30% 2,78ab 6,38b 0,3255b 0,0763ab 
40% 2,48b 5,91b 0,2868b 0,0695b 

Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (5%).    

Smiderle et. al., (2000) trabalhando com mudas de alface, pepino e pimentão obtiveram 

resultados semelhantes, onde o PLANTMAX foi o que promoveu maior rapidez de 

emergência e maior altura de plantas. Este substrato de acordo  com estudos feitos pode ser 

considerado ideal para produção de mudas com características desejáveis.  
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