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RESUMO 

O presente trabalho objetivou avaliar diferentes substratos orgânicos na produção de 

mudas de abóbora. A porcentagem de germinação foi de 100% com a utilização do 

substrato comercial. O híbrido “Tetsukabutu” foi superior a cultivar “Jacarezinho” com 

relação à matéria fresca da raiz quando se utilizou composto puro e substrato comercial. 

Com relação à porcentagem de germinação, peso da matéria fresca e seca da parte aérea e 

volume de raízes a superioridade do híbrido ocorreu em todos os substratos utilizados. 

Considerando apenas os substratos verificou-se maior eficiência do substrato comercial e da 

relação 1:1 na manutenção de maiores pesos de matéria fresca da raiz e parte aérea, 

volume de raiz e altura das mudas. Com relação ao peso da matéria seca da parte aérea a 

utilização do composto, relação 1:1 e substrato comercial demonstrou maiores valores.  
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ABSTRACT 

Alternative technological development for production of pumpkin seedlings with the 

use of organic substratum 

The present work aimed to evaluate different organic substrata in the production of 

pumpkin seedlings. The germination percentage was of 100% with the use of the commercial 

substratum. The hybrid "Tetsukabutu" was superior to the cultivar "Jacarezinho" regarding 

the fresh matter of the root when using pure compost and commercial substratum. Regarding 

the germination percentage, weight of the fresh and dry matter of the aerial part and volume 

of roots the superiority of the hybrid appeared in all kinds of substrata. Just considering the 

substrata, larger efficiency of the commercial substratum of the relationship 1:1 was verified 

in the maintenance of larger fresh weight of the root and aerial part, root volume and height 

of the seedlings. Regarding the weight of the dry matter of the aerial part the use of the 

compost relationship 1:1 and commercial substratum demonstrated superior values.  
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A produção de hortaliças fruto representa importante fonte alimentícia para a 

população mundial. Dentre estas, destacam-se as abóboras, que apresenta diversos 



genótipos, como a cultivar “Jacarezinho” e o híbrido “Tetsukabuto” que  são muito 

apreciados em função do agradável paladar e qualidade nutritiva (Saturnino et al., 1982). 

          O cultivo de hortaliças com adubos orgânicos tem aumentado nos últimos anos em 

função dos elevados custos dos adubos minerais, aos efeitos benéficos do material orgânico 

na química, física e biologia do solo e na redução dos agentes nocivos dos produtos 

químicos (Harkalay, 1998; Almeida et al., 1996). 

O sucesso na tecnologia de produção de mudas além da semente, cultivar ou trato 

cultural, depende do meio onde as mudas se desenvolverão, pois o substrato utilizado 

sustentará e alimentará a plântula no início do desenvolvimento. O substrato é conhecido 

como todo material natural ou artificial colocado em um recipiente, puro ou em mistura, 

permitindo a fixação do sistema radicular e servindo como suporte às plântulas. O cultivo de 

plantas utilizando substratos é uma técnica amplamente empregada na maioria dos países 

de horticultura avançada. Esta técnica apresenta vantagens, como o manejo mais adequado 

da água, evitando a umidade excessiva em torno das raízes. O substrato utilizado deve ser 

capaz de armazenar determinado volume de água e ao mesmo tempo, manter o teor 

adequado de oxigênio e nutrientes, favorecendo assim a atividade fisiológica das raízes e 

evitando as condições favoráveis ao aparecimento de doenças radiculares (Fernandes & 

Corá, 2001 ). 

O presente trabalho experimental teve como objetivo avaliar diferentes substratos 

orgânicos na produção de mudas de abóbora. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
    O experimento foi conduzido em ambiente protegido da Universidade Estadual de 

Montes Claros - UNIMONTES, Campus Avançado de Janaúba/MG. Foram utilizadas 

sementes do híbrido Tetsukabuto e a cv.Jacarezinho. A semeadura ocorreu em copos de 

200ml. O delineamento experimental utilizado foi em blocos inteiramente casualizados, no 

esquema fatorial 4x2, com quatro repetições, totalizando 8 tratamentos, tendo 20 plantas por 

unidade experimental. Os tratamentos foram constituídos por composto puro, terra pura, 

relação 1:1 (composto e terra pura), e substrato comercial. Foram avaliadas a porcentagem 

de germinação, a altura e diâmetro de 2 em 2 dias. Para o peso de matéria fresca e seca da 

raiz e parte aérea, área foliar e volume de raiz as avaliações ocorreram na época de 

transplantio, que ocorreu aos 15 dias após a semeadura. 

 Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão, sendo as 

médias dos fatores qualitativos comparados pelo teste Tukey à 5% de probabilidade. Para 

os fatores quantitativos, os modelos foram escolhidos com base na significância dos 



coeficientes de regressão, utilizando-se o teste de t, de Student, a 5%, no coeficiente de 

determinação e no potencial para explicar o fenômeno biológico. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A utilização do substrato comercial condicionou 100% de germinação após 7 dias de 

semeadura. Nos demais substratos utilizados a germinação foi menor aumentando 

linearmente com o período, obtendo os maiores valores 15 dias após a semeadura (Figura 

1). Com relação aos genótipos o híbrido “Testsukabutu” foi mais eficiente condicionando 

100% de germinação em todos os substratos utilizados. Foi observado ainda no híbrido 

“Tetsukabutu” que o peso da matéria fresca da raiz e parte aérea das mudas foram maiores 

com a utilização dos tratamentos composto puro, relação 1:1 e o substrato comercial que 

não diferiram significativamente entre si. Por outro lado a terra pura condicionou os menores 

valores para essas variáveis. Já com a utilização da cultivar “Jacarezinho” houve maior 

eficiência do substrato comercial e da relação 1:1 na manutenção de maiores pesos de 

matéria fresca da raiz e parte aérea. Entre os genótipos utilizados foi verificado com relação 

a matéria fresca da raiz que o híbrido foi superior à cultivar quando utilizou-se composto 

puro e substrato comercial, não havendo diferença entre os genótipos com relação aos 

outros tratamentos. Entretanto com relação ao peso da matéria fresca da parte aérea o 

híbrido demonstrou significativamente maiores valores em todos os tratamentos. 

Para o volume de raiz verificou-se melhor desempenho com a utilização do substrato 

comercial e da relação 1:1, apesar de a relação 1:1 não ter diferido significativamente do 

composto puro. No outro extremo observou-se menor valor com a utilização da terra pura 

apesar de não diferir do composto puro. Com relação ao genótipo utilizado, observou-se de 

maneira geral que o híbrido “Tetsukabutu” foi superior. 

Com relação ao peso da matéria seca da parte aérea a utilização do composto, relação 

1:1 e substrato comercial demonstrou maiores valores do que o uso da terra pura 

exclusivamente. Tendo o híbrido demonstrado melhor desempenho comparativamente à 

cultivar.  

O diâmetro e altura das mudas aumentaram linearmente após a semeadura. Para a 

altura das mudas os maiores valores foram verificados com a utilização da relação 1:1 e do 

substrato comercial, contudo a relação 1:1 não diferiu do composto. A terra pura, por outro 

lado, demonstrou os menores valores, apesar de não ter diferido do composto puro.  

As respostas positivas quando houve utilização alternativa do composto puro e da 

relação 1:1 entre composto puro e terra pura, muito provavelmente, ocorreu em função do 

composto orgânico predispor melhor substrato para o desenvolvimento das mudas por 



possuir maior teor de matéria orgânica fornecendo nutrientes como o nitrogênio, fósforo, 

enxofre e micronutrientes pela decomposição, pelo processo de mineralização e adsorção 

no húmus (Castro et al., 2001), aumentando a CTC; melhorando as propriedades físicas do 

solo, como formação de agregados estáveis, diminuição da densidade aparente, 

aumentando a aeração do solo, aumento da capacidade de infiltração e armazenamento de 

água (Rodrigues, 1994). 
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Figura 1. Porcentagem de germinação de sementes de abóbora com a utilização de 
Composto Puro, Terra Pura, Relação 1:1 e Substrato Comercial em função dos dias após a 
semeadura (** significativo ao nível de 5% pelo teste de t). 
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