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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 pepino cv AG (caipira) e Nikkey e repolho cv Sekai. 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, o número de folhas definitivas, altura de mudas, os 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 de repolho. Já para as duas 

cultivares de pepino o PLANTMAX®  apresentou os melhores resultados. 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: Cucumis sativus, Brassica oleracea Substrato,  Qualidade de mudas. 

ABSTRACT 

Production of cucumber and cabbage seedlings in vermicopound based 

substrate. 

       It was analyzed the effect of commercial substrate PLATMAX and the vermicompound 

based substrates (humus, humus + vermiculita with 10%, 20%, 30%,40%) in the seedlings 

production of cucumber cv AG and Nikkey and cabbage cv Sekai. The delineation used was 

the whole casualised with 4 repetitions. This study was done in the greenhouse of the 

“Universidade Federal de Uberlândia” . The observed characteristics of each cultivars was: 

the germination percentage, the number of definitive leaves, the seedling height, the weight 

of fresh and dehydrated matter of the roots and aerial part. There wasn’t difference between 

the treatments for the germination of cabbage seedlings. Otherwise, for the two cucumber 

cultivars, the PLANTMAX presented the best results. About the other characteristics 

observed, the best results were seen with PLANTMAX. However, the substrates humus + 

20% and 40% of vermiculita was similar to commercial substrate PLATMAX. 
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 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.   

             Sem dúvida nenhuma, é na produção de mudas de hortaliças que vêm sendo feitas 

as mais importantes modificações para sistema de produção, nos últimos anos.  Neste 

contesto objetivo deste trabalho foi  estudar o efeito de substratos a base de vermicomposto 

na produção de mudas de hortaliças . 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

            O experimento foi instalado em casa de vegetação da Universidade Federal de 

Uberlândia,  no período de Janeiro a dezembro de 2001. As cultivares utilizadas foram: 

repolho Sekai e Pepinos AG (caipira) e Nikkey. As sementes foram semeadas em bandejas 

de 128 células.  

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com 4 repetições. 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 30 dias para ambas as culturas.Na 

mesma  época foram avaliados: o tamanho médio de mudas, número de folhas, os pesos de 

matéria fresca  de parte aérea e de raiz. Posteriormente foi avaliado os peso de matéria 

seca de parte aérea e de raiz. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para as duas cultivares de pepino, o substrato comercial PLANTMAX® apresentou os 

maiores valores para todas as características avaliadas. Porém, para a variável número de 

folhas, o substrato PLANTMAX® não diferiu estatisticamente dos demais substratos. O 

mesmo ocorreu para a variável porcentagem de germinação, onde os tratamentos 

PLANTMAX®, 20%, 30% e 40% de vermiculita foram estatisticamente iguais. Com relação 

ao peso de matéria fresca de parte aérea, o substrato comercial não diferiu estatisticamente 

dos substratos com 10% e 20% de vermiculita (Tabelas 1e 2). 

  

.  
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Tabela 1: Número de folhas definitivas, altura, porcentagem de germinação (%G), peso matéria 

fresca parte aérea (P.F.P.A.) em mudas de pepino AG (caipira) em diferentes substratos. UFU, 

Uberlândia, 2001. 

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

Tabela 2: Porcentagem de germinação (%G) e altura em mudas de Pepino Nikkey em  

diferentes substratos. UFU, Uberlândia, 2001. 

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

Os mesmos resultados foram encontrados para o repolho, onde o substrato comercial 

PLANTMAX® obteve  maiores resultados para todas as características avaliadas (Tabela 3). 

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

matéria fresca raiz (P.F.R.A.) e peso matéria seca parte aérea (P.S.P.A.) em mudas de repolho em 

diferentes substratos. UFU, Uberlândia, 2001. 

Variáveis
Trat . n. folhas   Al tura P.F.P.A P.F.R.A P.S.P.A

Plantmax 3,42a 7,84a 0,6368a 0 ,2623a 0 ,1115a
0% 2,73b 5,81b 0 ,2765b 0 ,1008b 0,0668b

20% 2,65b 5,82b 0 ,2653b 0 ,1400b 0,0700b
30% 2,72b 6,48b 0 ,3355b 0 ,1218b 0 ,0838ab
40% 2,58b 6,00b 0 ,2968b 0 ,1060b 0,0770b

Variáveis
Trat. %G   Altura n. folhas P.F.P.A

Plantmax 80a 13,17a 4,0a 1,4303a
0% 43c 5,71b 3,2ab 0,5728b
10% 55bc 6,16b 2,5a 1,0418ab
20%  61abc 7,27b 2,8ab 0,8248ab
30% 66ab 7,13b 3,2ab 0,5640b
40% 72ab 7,60b 3,5ab 0,6728b

Variáveis
Trat. %G   Altura

Plantmax 77a 13,04a
0% 30b 4,79b

10% 52ab 6,16b
20% 60ab 8,23ab
30% 60ab 6,06b
40% 72a 6,85b
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Médias seguidas de letras distintas, diferem entre si pelo teste de Tukey (5%).    

Martins et. al (2001), estudando a produção de mudas de alface em substrato a base de 

vermicomposto verificou que as mudas das cultivares produzidas no substrato comercial 

Plantmax® tiveram desenvolvimento semelhante às produzidas em húmus adicionado de 20 

ou 40% de vermiculita. 

Diniz et. al (2001), quando estudou a produção de mudas de tomateiro e pimentão em 

substrato a base de vermicomposto observou que a ausência ou a menor quantidade de 

vermiculita no substrato, condicionaram os piores resultados. 
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