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carta do editor

Prezados,

Horticultura Brasileira segue adiante em sua caminhada. Este novo número traz na capa algumas das viroses que acometem 
as hortaliças. Leiam o texto da contracapa, vale a pena!

Este não é apenas mais um número da Horticultura Brasileira. Atingimos uma nova marca em artigos publicados em in-
glês: nove! Nosso agradecimento aos autores que permitiram à Horticultura Brasileira subir mais um degrau. Nossa sugestão 
àqueles que ainda não publicaram em inglês: dêem uma olhada nas normas de publicação (no final deste número), item Idioma 
de Publicação. É realmente simples publicar em inglês.

Publicar em inglês é essencial para mantermos e ampliarmos o espaço ocupado hoje pela Horticultura Brasileira. O artigo 
publicado em inglês é acessível a um público muito maior e, consequentemente, leva os resultados alcançados, os nomes dos 
autores e a boa ciência muito além, contribuindo também para a melhoria do Fator de Impacto da Horticultura Brasileira.

Entretanto, não basta publicar em inglês. É preciso que aqueles que confiam e prezam a nossa Horticultura Brasileira e, 
sobretudo, que desejam que a revista prossiga na curva ascendente que apresenta desde que foi criada, continuem a privilegiá-
la com o melhor de sua produção científica. Só assim, teremos fôlego e musculatura suficiente para continuarmos adiante, 
orgulhosos de quem somos.

Quando pensamos na divulgação da pesquisa, ensino e extensão brasileiros, na avaliação dos nossos cursos de pós-graduação, 
na posição cada vez mais destacada que o nosso país ocupa no cenário mundial, temos a real dimensão do quão estratégico é 
termos uma revista científica de excelência internacional nossa, na nossa área, editada no Brasil.  

Oferecemos um veículo que temos nos esforçado muito para aprimorar: Horticultura Brasileira! Cabe a vocês utilizá-lo 
para irem cada dia mais longe.

Até o próximo número,

Comissão Editorial
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Editor's Letter

Dearest,

Horticultura Brasileira resumes its walk. Our cover in this issue features some of the viruses that challenge the vegetable 
crops. Read the text of the cover, it's worth!

This is not an ordinary issue of Horticultura Brasileira. We achieved a new mark in articles published in English: nine! 
Our thanks to the authors who made it possible to Horticultura Brasileira to go one step further. We suggest to those who 
have not published in English yet to take a look at the publication guidelines (in the end of this issue), item The Publishing 
Idiom. It is indeed simple to publish in English.

To publish in English is essential to sustain and to broaden the importance Horticultura Brasileira has. Papers published 
in English are accessible to a much larger public and, therefore, carry the results obtained, author names, and the sound 
science much beyond, contributing also to raise the Impact Factor of Horticultura Brasileira.

Nevertheless, to publish in English is not enough. Those who trust and value Horticultura Brasileira and, above all, 
want us to maintain the mounting curve we present since Horticultura Brasileira was created, must continue to privilege 
Horticultura Brasileira with the very best of their scientific production. Only then, we will have enough breath and muscles 
to go on, proud of who we are.

When we think about the dissemination of the Brazilian research, academy, and rural extension, in the evaluation of our 
graduation courses, in the increasingly highlighted position that Brazil is assuming in the world, one can realize how strategic 
it is to have a journal of international excellence which is ours, in our field, published in Brazil.

We offer a vehicle that we have been working hard to improve more and more: Horticultura Brasileira! Make use of it to 
go farther.

See you in the next issue,

The Editorial Board
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pesquisa / research

RESUMO
Verificou-se as estimativas das capacidades de combinação de 

genitores de batata em gerações iniciais de seleção. Os experimen-
tos foram realizados na Embrapa Clima Temperado, Pelotas (RS). 
Foram avaliadas 20 famílias derivadas de nove genitores cruzados 
em esquema parcial 4 x 5 (C-1750-15-95; 2CRI-1149-1-78; C-1786-
6-96 e ‘Eliza’; ‘White Lady’; ‘Asterix’; ‘BP-1’; ‘Vivaldi’ e ‘Ágria’). 
As famílias foram avaliadas na geração de plântula e na primeira 
geração de campo, utilizando o delineamento experimental de blocos 
com tratamentos ao acaso, com três repetições. A parcela consistiu 
de uma amostra de 15 genótipos de uma família. Nas duas gerações 
foram avaliados os caracteres rendimento, número e massa média de 
tubérculo. Os dados foram submetidos às análises de variância con-
junta e dialélica parcial. Para rendimento verificou-se efeito gênico 
predominantemente aditivo, enquanto para número e massa média 
de tubérculo constatou-se tanto efeito aditivo e não aditivo, igual-
mente importantes. 2CRI-1149-1-78 e ‘White Lady’ revelaram-se os 
genitores mais promissores para os três caracteres, enquanto ‘Ágria’ 
destacou-se para massa média. As gerações expressaram estimativas 
similares de capacidade geral de combinação.

Palavras-chave: Solanum tuberosum L., fatorial, gerações precoces, 
dialelo parcial.

ABSTRACT 
Estimation of the combining ability in early generations of 

potato selection

The combining ability of potato genotypes was estimated in 
early generations of selection. The experiments were carried out at 
Embrapa Clima Temperado, in Pelotas, Brazil. Twenty potato families 
derived from nine genotypes crossed in a 4 x 5 partial mating design 
(C-1750-15-95, 2CRI-1149-1-78, C-1786-6-96 and ‘Eliza’; ‘White 
Lady’, ‘Asterix’, ‘BP-1’, ‘Vivaldi’ and ‘Ágria’) were evaluated. 
The families were evaluated in seedling and first field generation, 
in a randomized complete block design, with three replications of 
15 genotypes. Each plot consisted of a sample of 15 genotypes of a 
family. In the two generations, yield, number and average tuber weight 
were evaluated. The data were submitted to analysis of variance 
and to partial diallel analysis. For yield, the gene additive effects 
predominated, while for tuber number and average tuber mass, both 
additive and non additive effects were equally important. 2CRI-1149-
1-78 and ‘White Lady’ showed to be the most promising parents for 
the three traits, while ‘Ágria’ revealed superiority for mean tuber 
weight. The two generations presented similar estimative of general 
combining ability.

Keywords: Solanum tuberosum L., factorial mating design, early 
generations, partial diallel.

SILVA GO; PEREIRA AS; SOUZA VQ; CARVALHO FIF; FRITSCHE NETO, R. 2009. Estimativa de capacidades de combinação em gerações iniciais de 
seleção de batata. Horticultura Brasileira 27: 275-279.

Estimativa de capacidades de combinação em gerações iniciais de 
seleção de batata
Giovani O da Silva1; Arione da S Pereira2; Velci Q de Souza3; Fernando Irajá F de Carvalho3; Roberto 
Fritsche Neto3

1Embrapa Hortaliças, C. Postal 218, 70359-970 Brasília-DF; 2Embrapa Clima Temperado, C. Postal 403, 96001-970 Pelotas-RS; 3UFPel, 
C. Postal 354, 96010-900 Pelotas-RS; olegario@cnph.embrapa.br; arione@cpact.embrapa.br; velciq@gmail.com; carvalho@ufpel.tche.
br; rfneto@hotmail.com

(Recebido para publicação em 27 de agosto de 2008; aceito em 11 de agosto de 2009)
(Received in August 27, 2008; accepted in August 11, 2009)

A alta heterozigosidade e a herança 
tetraplóide da batata Solanum tube-

rosum dificultam a aplicação de vários 
modelos biométricos (Gopal, 1998), 
devido a teoria genético-biométrica 
pressupor que a herança é dissômica e 
que a população das quais os pais são 
amostrados está em equilíbrio panmítico 
ou consiste de linhagens endogâmicas 
(Barbosa & Pinto, 1998).

Para a seleção de genitores, uma 
das metodologias mais eficientes e 
comumente utilizadas em programas 
de melhoramento genético é a análise 
dialélica, a qual propicia estimativas de 

parâmetros úteis na seleção de genitores 
para hibridação e no entendimento da 
ação gênica envolvidos na determinação 
dos caracteres e da existência de hetero-
se (Cruz et al., 2004), proporcionando 
assim grandes avanços para a seleção 
(Jaramillo et al., 2005). Existem vários 
métodos para a análise de cruzamentos 
dialélicos, sendo que o proposto por 
Griffing (1956) é amplamente emprega-
do. Esse método proporciona informa-
ções a respeito da capacidade geral de 
combinação dos genitores (CGC), que 
está relacionada com a concentração de 
genes predominantemente aditivos, e da 

capacidade específica de combinação 
(CEC) relacionada com a concentração 
de genes de efeito basicamente não aditi-
vo (dominância e epistasia) (Castiglioni 
et al., 1999).

A dificuldade do estudo de um nú-
mero grande de genitores no sistema 
completo fez com que adaptações como 
os dialelos parciais, fossem desenvol-
vidas. Os dialelos parciais envolvem a 
avaliação de genitores dispostos em dois 
grupos, pertencentes ou não a um con-
junto comum, sendo as inferências feitas 
para cada grupo (Cruz et al., 2004).

Quanto à utilização dos caracteres 
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rendimento, massa média e número de 
tubérculos, Silva (2006) verificou, por 
meio da condução de dois experimentos 
em casa de vegetação, que para estes 
caracteres é possível obter ganhos gené-
ticos com a seleção ainda na geração de 
plântula. Silva et al. (2008) verificaram 
que pode-se fazer seleção correlaciona-
da na geração de plântula para alguns 
caracteres, sendo uma boa opção quando 
favorece caracteres com menores herda-
bilidades. Sendo possível obter ganhos 
para aparência de tubérculo e formato 
de tubérculo selecionando curvatura de 
tubérculo; seleção em achatamento de 
tubérculo para favorecer uma menor 
curvatura de tubérculo e vice versa; e 
para maior tamanho de tubérculo se-
lecionando massa média de tubérculo, 
rendimento de tubérculo e número de 
tubérculos.

As informações disponíveis, no que 
se refere à utilização de análise dialélica 
em batata e, principalmente, para os ca-
racteres estudados no presente trabalho, 
é limitada a poucos trabalhos, provavel-
mente devido à dificuldade de formação 
de combinações entre vários genitores 
no formato de uma análise dialélica pois, 
dependendo da combinação, a obtenção 
de frutos é difícil enquanto para outros 
a compatibilidade é maior.

O objetivo do presente trabalho foi 
estimar as capacidades de combinação 
de genitores e híbridos de batata em 
gerações iniciais de seleção, com intento 
de obter conhecimentos mais amplos 
sobre a eficiência da seleção em gera-
ções precoces.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram realizados 
na Embrapa Clima Temperado, em Pelo-
tas (RS) (31º S, 52º W). Foram avaliadas 
famílias híbridas de batata originadas a 
partir de cruzamentos controlados entre 
nove genitores de batata escolhidos ao 
acaso em modelo parcial de dois grupos 
de genitores (4x5), com o modelo do 
“experimento 2” de Comstock & Robin-
son (1948), que envolvem a avaliação 
de genitores dispostos em dois grupos, 
pertencentes ou não a um conjunto 
comum, segundo Cruz et al. (2004). 
Os cruzamentos proporcionaram vinte 
famílias para avaliação. Os quatro geni-

tores do primeiro grupo foram C-1750-
15-95, 2CRI-1149-1-78, C-1786-6-96 e 
‘Eliza’; e os cinco genitores do segundo 
grupo foram as cultivares ‘White Lady’, 
‘Asterix’, ‘BP-1’, ‘Vivaldi’ e ‘Ágria’.

Na primavera de 2004, foi produ-
zida a primeira geração (geração de 
plântula) em casa de vegetação, sendo 
as sementes botânicas germinadas em 
sementeiras e as plântulas transplan-
tadas para sacos plásticos, contendo 
dois litros de substrato, para produção 
de minitubérculos. As plântulas foram 
distribuídas em blocos ao acaso com três 
repetições. Cada parcela foi composta 
de uma amostra de 15 plântulas esco-
lhidas aleatoriamente para representar 
cada cruzamento. O espaçamento entre 
plantas e entre linhas foi de 0,10 m. As 
plântulas foram mantidas nessas con-
dições até a colheita, que ocorreu aos 
77 dias, quando os tubérculos foram 
transportados para instalações apropria-

das para serem efetuadas as avaliações. 
Após as avaliações, os tubérculos foram 
armazenados em câmara fria a 4°C.

Na primavera de 2005 foi produzida 
a segunda geração (primeira geração 
clonal). Um tubérculo de tamanho 
médio de cada genótipo e padronizado 
para todas as plântulas, foi plantado a 
campo, utilizando o mesmo delinea-
mento experimental de 2004. Após a 
maturação, as plantas foram colhidas 
separadamente e realizadas as avalia-
ções nos tubérculos.

Foram avaliados em ambas as ge-
rações: rendimento de tubérculos (g/
planta); número de tubérculos por planta 
e massa média de tubérculos (g).

Os dados foram transformados por 
( 5,0+X ) para corrigir o efeito de 
normalidade (Lilliefors) (Campos, 
1983) e foram submetidos à análise 
de homogeneidade de variância (teste 
de Bartllet) (Steel & Torrie, 1980). 

Tabela 1. Estimativas das capacidades gerais de combinação (CGC) para os genitores de 
batata dos grupos 1 e 2, utilizados em esquema de cruzamento dialélico parcial (estimation 
of the general capacities of combination (CGC) for the potato genitors of the groups 1 and 
2, used in partial diallel outline of crossing). Pelotas, UFPel, 2007.

CGC grupo 1 x ano 1
NTU* REN* (g/planta) MAM* (g)

C-1750-15-95 -0,03 -0,08 -0,03
2CRI-1149-1-78 0,09 0,47 0,15
C-1786-6-96 0,07 -0,06 -0,16
‘Eliza’ -0,13 -0,32 0,04

CGC grupo 1 x ano 2
NTU* REN* (g/planta) MAM* (g)

C-1750-15-95 0,07 -0,60 -0,34
2CRI-1149-1-78 0,02 0,20 -0,10
C-1786-6-96 -0,35 -0,80 0,46
Eliza 0,26 1,20 -0,02

CGC grupo 2 x ano 1
NTU* REN* (g/planta) MAM* (g)

White Lady -0,01 0,41 -0,07
Asterix -0,04 -0,40 -0,16
BP-1 0,06 -0,38 -0,14
Vivaldi 0,10 0,12 0,10
Ágria -0,11 0,25 0,27

CGC grupo 2 x ano 2
NTU* REN* (g/planta) MAM* (g)

White Lady 0,22 1,06 -0,12
Asterix 0,02 -0,93 -0,30
BP-1 0,13 -0,04 -0,31
Vivaldi 0,002 0,30 0,06
Ágria -0,37 -0,40 0,68

*Significativo a 5% de probabilidade de erro pelo teste F; NTU= número de tubérculos; 
REN= rendimento de tubérculos; MAM= massa média de tubérculos (*significant at 5% of 
error probability by test F; NTU= tuber number; REN= tuber yield; MAM= tuber medium 
mass).
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Posteriormente, foram utilizados para 
análise de variância conjunta e análise 
dialélica parcial conjunta e, para cada 
ano, devido a interações de capacidades 
de combinação x ano. Foram conside-
randos efeitos fixos para geração e para 
genótipos, com utilização do programa 
GENES (Cruz, 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram avaliadas apenas as famílias, 
devido aos genitores apresentarem 
tubérculos maiores e, portanto, não 
poderem ser comparados com gerações 
iniciais de seleção. Segundo Tai & 
Young (1991) para se fazer boas infe-
rências não necessariamente deve-se 
incluir os genitores.

Para todos os caracteres houve sig-
nificância dos efeitos de cruzamentos e 
da interação cruzamento e ano (Tabela 
1). Desta forma, as discussões foram 
feitas para cada ano. Os coeficientes 
de variação experimental, que são um 
indicativo da precisão experimental, fo-
ram reduzidos para todos os caracteres, 
variando de 7,30 a 9,16%, indicando 
que os resultados das avaliações são 
confiáveis.

Com exceção de rendimento de tu-
bérculos nos dois anos e de massa média 
de tubérculo no segundo ano, para os 
demais caracteres houve significância 
de efeitos de capacidade geral (CGC) e 
específica de combinação (CEC). Isso 
indica que para rendimento de tubér-
culos, uma vez que somente a CGC foi 
significativa (Tabelas 1 e 2), há predo-
minância de efeitos aditivos no controle 
genético do caráter, e que o desempenho 
da progênie pode ser previsto sem a rea-
lização dos cruzamentos e avaliação dos 
híbridos (Barbosa & Pinto, 1998).

Os resultados obtidos são discor-
dantes dos obtidos por Barbosa & Pinto 
(1998), Bradshaw et al. (2000) e Mullin 
& Lauer (1966) que verificaram signifi-
cância de CEC e CGC para rendimento 
de tubérculos; bem como de Killick 
(1977), que constatou apenas CEC signi-
ficativa para rendimento de tubérculos, 
número de tubérculos e massa média 
de tubérculos, além de Plaisted et al. 
(1962), que para rendimento de tubér-
culos, também obtiveram estimativas 

Tabela 2. Capacidades específicas de combinação (CEC) estimadas para dois anos de cultivo 
em 20 híbridos de batata (specific capacities of combination (CEC) estimated in two years 
of cultivation for 20 potato hybrids). Pelotas, UFPel, 2007.

Cruzamento CEC x ano 1

Grupo 1 Grupo 2 NTU* REN (g/planta) MAM* (g)
C-1750-15-95 White Lady -0,23 -1,52 -0,33
C-1750-15-95 Asterix -0,06 0,07 -0,13
C-1750-15-95 BP-1 0,04 -0,06 -0,03
C-1750-15-95 Vivaldi 0,05 0,38 0,28
C-1750-15-95 Ágria 0,18 1,14 0,24
2CRI-1149-1-78 White Lady 0,22 0,42 -0,16
2CRI-1149-1-78 Asterix -0,15 0,12 0,45
2CRI-1149-1-78 BP-1 -0,06 -0,10 -0,14
2CRI-1149-1-78 Vivaldi 0,26 -0,03 -0,47
2CRI-1149-1-78 Ágria -0,26 -0,41 0,34
C-1786-6-96 White Lady -0,03 0,20 0,18
C-1786-6-96 Asterix 0,00 0,53 0,26
C-1786-6-96 BP-1 -0,07 -0,12 0,23
C-1786-6-96 Vivaldi 0,07 -0,14 -0,25
C-1786-6-96 Ágria 0,06 -0,47 -0,30
Eliza White Lady 0,05 0,91 0,33
Eliza Asterix 0,10 -0,72 -0,58
Eliza BP-1 0,11 0,28 -0,03
Eliza Vivaldi -0,27 -0,22 0,46
Eliza Ágria -0,01 -0,26 -0,17

Cruzamento CEC x ano 2++

Grupo 1 Grupo 2 NTU* REN (g/planta) MAM (g)

C-1750-15-95 White Lady -0,01 0,89 0,47
C-1750-15-95 Asterix -0,34 -0,34 0,22
C-1750-15-95 BP-1 -0,14 0,41 0,36
C-1750-15-95 Vivaldi 0,26 0,31 -0,36
C-1750-15-95 Ágria 0,23 -1,26 -0,70
2CRI-1149-1-78 White Lady 0,18 -1,63 -0,11
2CRI-1149-1-78 Asterix 0,05 0,74 0,00
2CRI-1149-1-78 BP-1 -0,05 -0,25 0,04
2CRI-1149-1-78 Vivaldi 0,02 -0,35 -0,16
2CRI-1149-1-78 Ágria -0,20 -1,49 0,24
C-1786-6-96 White Lady 0,11 0,28 -0,18
C-1786-6-96 Asterix -0,05 -0,82 -0,15
C-1786-6-96 BP-1 -0,02 -0,07 -0,23
C-1786-6-96 Vivaldi -0,05 0,19 0,31
C-1786-6-96 Ágria 0,02 0,42 0,25
Eliza White Lady 0,09 0,47 -0,18
Eliza Asterix 0,34 0,43 -0,08
Eliza BP-1 0,21 -0,09 -0,16
Eliza Vivaldi 0,19 -0,15 0,21
Eliza Ágria -0,45 -0,65 0,21

*Significativo a 5% de probabilidade de erro pelo teste F; NTU= número de tubérculos; 
REN= rendimento de tubérculos; MAM= massa média de tubérculos (*significant at 5% of 
error probability by test F; NTU= tuber number; REN= tuber yield; MAM= tuber medium 
mass).
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significativas apenas de CEC. Porém, 
são concordantes com algumas estima-
tivas de Barbosa & Pinto (1998) que ob-
tiveram CEC e CGC significativas para 
número de tubérculos e massa média de 
tubérculos, e com Maris (1989) que de-
tectou estimativa de CGC significativa 
para rendimento de tubérculos; no en-
tanto este autor obteve também apenas 
CGC para massa média de tubérculos e 
número de tubérculos.

Neste estudo, não foi verificada a 
predominância de CGC ou CEC signi-
ficativas para os diferentes caracteres. 
Gopal (1998) verificou predominância 
de CEC significativas. Da mesma forma, 
Killick (1977) citou vários autores, com 
diferentes resultados em relação à pre-
dominâncias de CGC ou CEC. Assim, 
pode-se conceber que a importância da 
CGC ou CEC depende da população e 
dos caracteres considerados nos estudos. 
Na concepção de Maris (1989), depende 
também do desenho experimental e/ou 
das condições ambientais. No presente 

estudo, verificou-se que as capacidades 
de combinação revelaram interação sig-
nificativa com o ano de cultivo, deven-
do, pois, serem analisadas em separado 
para cada ano.

Em relação às estimativas de CGC 
significativas dos genitores do grupo 1, 
C-1750-15-95 e 2CRI-1149-1-78, con-
cluiu-se que houveram comportamentos 
diferenciados, C-1750-15-95 foi um dos 
genitores de pior comportamento, com 
menores estimativas de CGC; como 
evidenciado para número de tubérculos 
no primeiro ano e para rendimento de 
tubérculos e massa média de tubérculos 
no segundo. 2CRI-1149-1-78 foi o me-
lhor, com maior CGC para rendimento 
de tubérculos e massa média de tubércu-
los no primeiro ano, e uma das maiores 
CGC para rendimento no segundo ano 
(Tabela 1). ‘Eliza’ foi um dos melhores 
genitores do grupo 1 para o segundo 
ano, no que se refere às estimativas de 
CGC, demonstrando ser um genitor 
promissor para número de tubérculos e 

para rendimento de tubérculos.
C-1786-6-96 revelou-se um genitor 

indesejável, em decorrência das meno-
res estimativas para CGC quanto a ren-
dimento de tubérculos no primeiro ano, 
bem como para número de tubérculos e 
rendimento de tubérculos no segundo 
ano. Para massa média de tubérculos, 
o clone C-1786-6-96 não demonstrou 
desempenho semelhante nos dois anos 
(Tabela 1).

Em relação às CGC do grupo 2, 
‘White Lady’ expressou o melhor de-
sempenho para rendimento de tubércu-
los nos dois anos avaliados. No entanto, 
‘Asterix’ foi um dos genitores de pior 
desempenho, sendo responsável por 
transferir características indesejáveis 
em relação a rendimento de tubércu-
los e para massa média de tubérculos 
(Tabela 1).

‘BP-1’ foi um dos genitores com 
menores CGC para massa média; no 
entanto, foi o mais promissor para 
número de tubérculos no segundo ano. 
‘Vivaldi’ mostrou-se neutro, não contri-
buindo para complementações alélicas 
favoráveis ou não. Porém, ‘Ágria’ foi 
o melhor genitor para massa média de 
tubérculos, mas o pior para número de 
tubérculos. Este comportamento em 
relação à massa média de tubérculos e 
número de tubérculos já foi relatado. 
Nesse aspecto há concordância com os 
resultados de Maris (1988), Rodrigues 
& Pereira (2003) e Gaur & Kishore 
(1978), que verificaram a diminuição 
da massa média de tubérculos com o 
aumento do número de tubérculos. Esta 
é uma relação muito importante devido 
à influência na quantidade de tubérculos 
comerciais produzidos.

A respeito das CEC, para número de 
tubérculos, o cruzamento 2CRI-1149-1-
78 x ‘Vivaldi’ no primeiro ano e ‘Eliza’ 
x ‘Asterix’, no segundo ano, foram as 
que se sobressaíram, o que pode ser 
confirmado pelas médias superiores 
expressas (Tabela 3). No entanto, como 
simplesmente a significância da CEC 
não basta para poder recomendar estes 
cruzamentos, devendo existir ainda, 
pelo menos um dos genitores com eleva-
da CGC (Cruz et al., 2004); na primeira 
combinação ambos genitores contive-
ram CGC positivas, e para a segunda 
combinação, ‘Eliza’ revelou elevada 

Tabela 3. Estimativas das médias das combinações dos genitores para os caracteres rendi-
mento (g/planta), massa média (g) e número de tubérculos para o primeiro e segundo ano 
de cultivo (estimation of the means of genitors combinations for the characters yield (g/
plant), medium mass (g) and tuber number for the first and second year of cultivation). 
Pelotas, UFPel, 2007.

Cruzamento Média do primeiro 
ano

Média do segundo 
ano

Grupo 1 Grupo 2 NTU REN MAM NTU REN MAM
C-1750-15-95 White Lady 4,07 48,12 12,01 15,61 523,91 37,91
C-1750-15-95 Asterix 5,29 71,37 14,20 11,59 382,89 32,76
C-1750-15-95 BP-1 5,69 83,44 16,31 13,81 449,85 34,32
C-1750-15-95 Vivaldi 5,56 86,23 16,90 15,94 460,23 30,28
C-1750-15-95 Agria 5,55 103,57 20,09 12,87 364,32 33,45
2CRI-1149-1-78 White Lady 6,87 88,48 14,57 13,86 445,09 33,73
2CRI-1149-1-78 Asterix 4,78 81,67 22,69 14,07 456,87 32,96
2CRI-1149-1-78 BP-1 5,82 92,65 16,93 14,11 453,02 33,26
2CRI-1149-1-78 Vivaldi 7,82 88,46 12,39 13,38 463,64 35,22
2CRI-1149-1-78 Agria 4,04 83,77 20,71 12,31 509,40 48,54
C-1786-6-96 White Lady 5,43 74,42 14,90 13,26 487,40 39,74
C-1786-6-96 Asterix 5,47 79,08 16,25 10,70 356,83 37,81
C-1786-6-96 BP-1 5,55 81,96 17,39 11,69 421,73 36,74
C-1786-6-96 Vivaldi 6,69 76,45 11,70 10,61 446,82 48,66
C-1786-6-96 Agria 5,46 72,89 13,65 8,66 423,20 56,87
Eliza White Lady 4,93 82,92 17,72 18,00 594,22 33,96
Eliza Asterix 4,98 54,68 11,49 18,43 494,95 33,00
Eliza BP-1 5,53 84,86 16,90 18,29 511,84 31,99
Eliza Vivaldi 4,04 70,82 23,08 13,90 524,28 40,86
Eliza Ágria 4,34 72,48 17,18 9,63 467,13 49,19
NTU= número de tubérculos; REN= rendimento de tubérculos; MAM= massa média de 
tubérculos (NTU= tuber number; RE = tuber yield; MAM= tuber medium mass).
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CGC, o que favorece a recomendação 
dos pares 1149-1-78 x ‘Vivaldi’ e ‘Eliza’ 
x ‘Asterix’.

Para massa média de tubérculos a 
CEC foi significativa apenas para o pri-
meiro ano de cultivo. ‘Eliza’ x ‘Vivaldi’ 
foi a melhor combinação (0,46); porém, 
estes genitores não expressaram eleva-
da CGC, denotando predominância de 
efeitos gênicos não aditivos, não sendo 
possível indicar este cruzamento para a 
geração de famílias com características 
desejáveis em relação a massa média 
de tubérculos. A segunda melhor com-
binação foi 2CRI-1149-1-78 x ‘Asterix’ 
(0,45), com 2CRI-1149-1-78, que ex-
pressou elevada CGC para maior massa 
média de tubérculos, constituindo-se 
na melhor opção de híbrido para este 
caráter.

Concluiu-se que rendimento de tu-
bérculos é um caráter expresso por efeito 
gênico predominantemente de aditivida-
de. Para número de tubérculos e massa 
média de tubérculos, ambos efeitos 
aditivos e não aditivos são importantes. 
O clone 2CRI-1149-1-78, e a cultivar 
‘White Lady’ são promissores para ren-
dimento de tubérculos; o contrário para 
C-1750-15-95, C-1786-6-96 e ‘Asterix’. 
‘Ágria’ revelou-se interessante para 
massa média de tubérculos, porém não 
para número de tubérculos, enquanto 
‘Vivaldi’ contribuiu para a geração de 
famílias com complementações alélicas 
favoráveis ou não.
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RESUMO
As cultivares de batata no Brasil geralmente apresentam ciclo 

vegetativo de 90 a 110 dias, sendo bem mais longo em países de 
clima temperado, podendo chegar até 150 dias. O ciclo vegetativo 
longo nestes países proporciona maior produtividade e constitui-se 
em alternativa para aumento da produção de tubérculos sob condições 
tropicais. Os objetivos deste trabalho foram avaliar o potencial da 
seleção para aumentar ou diminuir o ciclo vegetativo da batata e 
verificar a relação entre a duração do ciclo vegetativo e a produção 
de tubérculos em condições tropicais. Na primeira geração clonal 
foram avaliados a produção de tubérculos e o ciclo vegetativo de 
1.561 genótipos oriundos de 22 famílias clonais. Na segunda geração 
clonal foram avaliadas as mesmas características em 320 genótipos 
selecionados para ciclo vegetativo precoce, intermediário e tardio. A 
seleção nas gerações iniciais foi eficiente, tanto para diminuir permitiu 
obter maior ganho do que a seleção entre famílias. Os genótipos mais 
tardios foram mais produtivos que os mais precoces.

Palavras-chave: Solanum tuberosum, precocidade.

ABSTRACT 
Selection for vegetative growth period and its relationship 

to tuber yield of potato

Potato cultivars in Brazil generally present a growth cycle 
duration ranging from 90 to 110 days, whereas in countries located 
in temperate climate it can reach up to 150 days. Longer vegetative 
growth cycle in these countries confer higher tuber yield and, in 
tropical countries it also could be an alternative to increase tuber 
yield. In this work we evaluated the selection potential for longer or 
shorter growth cycle duration of potato clones and we determined 
the relationship between growth cycle duration and tuber yield. In 
the first clonal generation tuber yield and growth cycle duration 
were evaluated on 1561 genotypes derived from 22 clonal families. 
In the second clonal generation, the same traits were evaluated on 
320 genotypes selected for earliness, intermediate and late vegetative 
cycle. Selection in the initial generations was efficient both to 
decrease and to increase the growth cycle duration. The selection 
for growth cycle based on individual clones allowed higher gains 
than the selection among families. The latest genotypes were more 
productive than the earliest genotypes.

Keywords: Solanum tuberosum, earliness, cycle.

A batata (Solanum tuberosum L.) foi 
domesticada na Europa a partir da se-

leção de clones de S. tuberosum ssp. andi-
gena (ou grupo Andígena) introduzidos em 
1570. O grupo Andígena é originário dos 
Andes, do sul do Peru e norte da Bolívia, 
em condições de fotoperíodo curto (cerca 
de 12 horas) e temperaturas amenas. Na 
Europa, ela foi adaptada aos dias longos do 
verão do norte europeu. No século XVII, 
ela passou a ser cultivada em diversos 
países no mundo (Hawkes, 1994).

No Brasil, a espécie foi introduzida 
no final do século XIX por imigrantes 
europeus. Até os dias atuais, a maioria das 
cultivares empregadas no país é de origem 
européia e sofre os efeitos adversos das 
temperaturas mais elevadas (Menezes et 
al., 2001) e do fotoperíodo mais curto. 
Essas condições climáticas, dentre outros 
fatores, contribuem para a redução do 
potencial produtivo das cultivares em re-
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(Received in April 22, 2008; accepted in June 15, 2009)

giões tropicais (Kooman & Rabbinge, 
1996).

Um dos efeitos adversos de tem-
peraturas elevadas no comportamento 
da espécie é o encurtamento do ciclo 
vegetativo (Kooman et al., 1996). É 
sabido que, em regiões temperadas, 
as cultivares com ciclo mais longo 
(>130 dias) são mais produtivas que os 
materiais mais precoces. Silva & Pinto 
(2005) demonstraram que, também 
para as condições tropicais, clones com 
ciclo mais tardio são mais produtivos 
que os mais precoces e sugeriram que 
a seleção de clones tardios constitui-se 
em estratégia exeqüível para aumen-
tar a produtividade da cultura nessas 
regiões.

Os objetivos deste trabalho foram 
avaliar o potencial da seleção para 
aumentar ou diminuir o ciclo vege-
tativo da batata e verificar a relação 

entre ciclo vegetativo e a produção 
de tubérculos.

MATERIAL E MÉTODOS

Vinte e duas famílias clonais, cada 
qual representada por aproximada-
mente 100 clones, foram avaliadas 
neste estudo. Como testemunhas 
empregaram-se as cultivares comer-
ciais Monalisa, Atlantic e Asterix, e 
os clones CBM 16-16 e CBM 9-10 do 
Programa de Melhoramento da batata 
da UFLA.

Dois experimentos foram imple-
mentados em condições de campo 
em fazendas de produção comercial. 
A primeira geração clonal (C-1) foi 
cultivada no município de Carrancas, 
MG (21º35’ de latitude S e 44º53’ 
longitude W, com 1.052 m de altitu-
de), no período de 2 de fevereiro a 
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2 de junho de 2006 (safra da seca). O 
manejo da cultura foi realizado segundo 
as práticas culturais usadas na região 
sul de Minas Gerais. Na adubação 
de plantio empregou-se o formulado 
4-14-8 (N-P2O5-K2O) na dosagem de 
4.000 kg ha-1. Na amontoa foi realizada 
uma adubação de cobertura com 300 kg 
ha-1 de sulfato de amônio. Foi utilizado 
o delineamento de blocos ao acaso, 
com quatro repetições. As 22 famílias 
foram distribuídas em parcelas de 25 
plantas, constituindo cada planta um 
clone diferente, espaçados de 0,5 m x 
0,8 m. Em cada bloco, foi incluída uma 
parcela com cinco testemunhas aleatori-
zadas, cada qual representada por cinco 
plantas. Avaliaram-se as características 
produção de tubérculos (g/planta) e o 
ciclo vegetativo de cada planta (clone) 
individualmente. Para a avaliação do ci-
clo vegetativo, a partir dos 78 dias após 
o plantio (DAP) foram realizadas sete 
colheitas, quando as plantas estavam 
com as folhas completamente secas.

Os dados foram submetidos à aná-
lise de normalidade de Kolmogorov-
Smirnov (Steel et al., 1997) e, em se-
guida, realizou-se a análise de variância 
utilizando-se o comando PROC GLM 
(procedure of general linear model) do 
SAS (SAS, 2000).

Na primeira geração clonal estimou-
se a variância genética entre famílias 

 

e 
( 2

g ) a variância genética entre plantas 
dentro de famílias  )2( dg , sendo esta ob-
tida pela diferença da variância dentro 
de parcelas contendo os clones experi-
mentais e a variância ambiental obtida 
nas parcelas contendo as testemunhas. 
Para cada característica foi estimada a 
herdabilidade no sentido amplo para a 
seleção entre famílias  )2( ah   (Vencovsky 
& Barriga, 1992) e a herdabilidade para 
a seleção de clones dentro da família    

)2( dh (Paiva et al., 2002). Para cada 
herdabilidade, foi estimado o intervalo 
de confiança de acordo com Knap et 
al. (1985).

Foram selecionados 144 clones 
precoces, 122 clones intermediários e 
54 clones tardios para representarem a 
distribuição dos clones nos diferentes ci-
clos, representativos de 22 famílias. Para 
a estimativa do ganho esperado com a 

seleção de três famílias (13,6%), tanto 
no sentido de encurtar o ciclo vegetativo 
(famílias mais precoces) quanto aumen-
tar (famílias mais tardias), utilizou-se a 
expressão recomendada por Falconer 
& Mackay (1996). O ganho esperado 
com a seleção dos 144 clones precoces 
e dos 54 clones tardios foi estimado pela 
mesma expressão, empregando-se como 
estimador da herdabilidade a expressão ,  

)2( dh que inclui a variância entre plantas 
dentro de parcelas.

O experimento com a segunda ge-
ração clonal (C-2) foi implementado 
no município de São João da Mata, MG 
(21º55’ latitude S e 45º57’ longitude W, 
com 1.200 m de altitude), no período 
de 30 de agosto de 2005 a 12 de janeiro 
de 2006 (safra das águas). Os tratos 
culturais foram realizados conforme 
as práticas normalmente empregadas 
para a cultura no sul de Minas Gerais. 
A adubação de plantio foi efetuada com 
o formulado 4-14-8 (N-P2O5-K2O) na 
dosagem de 3.000 kg ha-1. Na amontoa, 
realizada aos 30 DAP, foi utilizada a 
mesma adubação de cobertura da pri-
meira geração clonal.

Os 320 clones selecionados e as 
cinco testemunhas foram avaliados em 
condições de campo no delineamento 
de blocos ao acaso com três repetições 
e duas plantas por parcela no espaça-
mento de 0,3 m x 0,8 m. As parcelas das 
testemunhas foram aleatorizadas dentro 
do bloco, da mesma forma que os clo-
nes selecionados. Avaliaram-se o ciclo 
vegetativo por visitas semanais a partir 
de 74 DAP e a produção de tubérculos 
(g/planta) após a colheita realizada no 
final do ciclo vegetativo.

Os dados foram submetidos à análise 
de normalidade e análise de variância 
utilizando o comando PROC GLM 
(procedure of general linear model) do 
SAS (SAS, 2000).

Na segunda geração foi estimado 
o ganho realizado com a seleção de 
famílias, utilizando-se o comportamento 
médio na segunda geração dos clones 
das três famílias mais precoces (ou 
mais tardias) e o comportamento mé-
dio na segunda geração dos 320 clones 
selecionados. O ganho realizado com a 
seleção de clones precoces (ou tardios) 
foi estimado pelo comportamento mé-

dio dos clones precoces (ou tardios) na 
segunda geração em relação à média 
geral. As herdabilidades para a seleção 
de famílias e para a seleção de clones 
foram estimadas segundo a expressão 
de Bernardo (2002).

As estimativas de correlação de 
Pearson entre as características nas 
duas gerações foram obtidas pelo PROC 
CORR (procedure correlation) do SAS 
(SAS, 2000), e as equações de regressão 
e o coeficiente de determinação, pelo 
Excel (Microsoft, 2002). Os pontos de 
máximo foram obtidos por derivação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram obtidos dados de 1.561 clones 
de primeira geração, procedendo-se à 
classificação, se precoces (78, 85 e 92 
DAP), intermediários (99 e 106 DAP) 
ou tardios (113 e 120 DAP). A distribui-
ção do número de clones que se classi-
ficaram nessas categorias foi: 46,1% de 
precoces, 44,7% de intermediários; e 
9,2% de tardios.

Detectaram-se diferenças signi-
ficativas entre as famílias e entre as 
testemunhas para ciclo vegetativo e 
produção de tubérculos na primeira 
geração clonal (Tabelas 1 e 2). Tanto 
para famílias quanto para testemunhas, o 
ciclo vegetativo foi avaliado com maior 
precisão que a produção de tubérculos. 
Pela análise de variância em nível de 
famílias, o coeficiente de variação 
ambiental foi 257,1%, com a maior 
expressão para produção de tubérculos 
em relação ao ciclo vegetativo (12,5 
versus 3,5). Tais resultados decorreram 
da expressiva variação no tamanho dos 
tubérculos-semente, que originaram as 
plantas da primeira geração clonal, e 
que, por conseguinte, impactaram for-
temente a produção. Pinto et al. (1994) 
já haviam relatado que o tamanho do 
tubérculo-semente exerce um papel de 
destaque na produtividade do clone na 
geração posterior.

Nas testemunhas, os clones CBM 
16-16 e CBM 9-10, que foram sele-
cionados para condições tropicais de 
cultivo (Menezes et al., 2001), apresen-
taram ciclo vegetativo de 93,6 e 99,9 
DAP, os maiores dentre as testemunhas 
utilizadas. Já as cultivares Atlantic, 
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As famílias mais precoces (7, 17 
e 9) apresentaram ciclos vegetativos 
médios de 90,6; 91,1; e 91,5 DAP; res-
pectivamente. Já as famílias mais tardias 
(22, 15 e 10) tiveram, respectivamente, 
ciclos vegetativos médios de 105,1; 
106,0; e 107,0 DAP. Para a seleção de 
famílias tanto para aumentar quanto 
para reduzir o ciclo vegetativo os ga-
nhos estimados foram de 4,6%. Por sua 
vez, para a seleção de clones precoces 
os ganhos preditos foram de -11,8% e, 
para clones tardios, de 13,3%. Embora 
a herdabilidade tenha expressado menor 
magnitude, há expectativa de maior 
ganho com a seleção para ciclo vege-
tativo entre clones dentro de famílias 
em relação às famílias. Isso, devido ao 
maior valor do desvio padrão genético 
dentro de famílias, que foi de 5,98 na 
comparação com 3,40, estimado para o 
desvio padrão genético entre famílias. 
Na seleção entre famílias todos os indi-
víduos que a representam são conside-
rados, assim, em uma família precoce, 
por exemplo, existem indivíduos com 
ciclos vegetativos precoce, interme-
diário e tardio. Dessa forma, a média de 
ciclo vegetativo de uma família é mais 
próxima da média geral, o que reduz o 
diferencial de seleção.

Dentre os 1.561 clones de primeira 
geração, foram selecionados 320, de 
forma a representar todas as famílias em 
cada grupo de ciclo. A média de ciclo 
vegetativo dos 320 clones selecionados 
(97,4 DAP) foi semelhante à média 
dos 1.561 clones da população original 
(97,5 DAP). Além disso, a distribuição 
do número de clones em cada grupo de 
ciclo vegetativo revelou parecença com 
a constatada para os 1.561 clones, isto 
é, 45,0% de clones precoces, 38,1% de 
clones de ciclo vegetativo intermediário 
e 16,9% de clones tardios.

Na segunda geração clonal houve 
diferença significativa entre os genóti-
pos, tanto para ciclo vegetativo quanto 
para a produção de tubérculos (Tabela 
3). A média geral do ciclo vegetativo 
nessa geração foi de 114,2 DAP, ou 
seja, 16,7 dias a mais do que a média de 
ciclo na primeira geração clonal. Uma 
possível explicação para o maior ciclo 
vegetativo é o critério utilizado para 
considerar a planta como senescente, 
já que nesta geração considerou-se o 

Tabela 1. Análise de variância para duração do ciclo vegetativo e produção de tubérculos 
de 22 famílias clonais de batata de primeira geração. (Analysis of variance for duration of 
the growth cycle and potato tuber yield for 22 clonal families in the first generation). Car-
rancas, UFLA, 2005.

FV GL
Quadrado médio

Ciclo vegetativo 
(DAP)

Produção de tubérculos 
(g/planta)

Bloco 3 1609,1 468316,3
Família 21 977,9** 365472,3**
Erro 63 226,9 105865,8
Dentro 1687 67,0 76697,6
Média 97,5 504,8
CVe

/1 3,5 12,5
( 2

g )    11,53 3986,10
 )2( ah 0,77 0,71

IC0,05 0,49 a 0,88 0,36 a 0,85
 )2( dg 35,79 -18575,34
 )2( dh 0,53 -

IC0,05 0,35 a 0,69 -
**Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F; 1Coeficiente de variação ambiental (CVe), 

variância genética entre famílias ( 2
g ) , herdabilidade no sentido amplo para a seleção de 

famílias 
 )2( ah  seguida do seu intervalo de confiança  2

ah
(IC     ) , variância genética dentro de 

famílias  )2( dg , herdabilidade no sentido amplo para a seleção dentro de famílias  )2( dh  e seu 

intervalo de confiança  )2(
dh

IC  (**Significant at 1% level of probability by the F test; 1coef-

ficient of environmental variation (CVe), genetic variation among families ( 2
g ) , wide sense 

heritability within families 
 )2( ah  and its confidence interval  )2(

dh
IC .

Monalisa e Asterix expressaram ciclos 
vegetativos de 84,3, 90,4 e 91,7 DAP, 
respectivamente. Cumpre destacar que 
o ciclo vegetativo observado neste ex-
perimento foi menor do que o relatado 
por Silva & Pinto (2005). Uma possível 
explicação para tanto foi o critério utili-
zado neste estudo, que considerou planta 
senescente aquela que contivesse apenas 
as folhas secas e não toda a planta seca 
(incluindo as hastes), como adotado por 
Silva & Pinto (2005).

A variância genética para ciclo 
vegetativo dentro das famílias foi 3,1 
vezes maior do que a variância genética 
entre famílias (Tabela 1). Em alguns 
trabalhos, tem sido constatado que as 
variâncias fenotípicas e genéticas são 
maiores dentro de famílias do que entre 
famílias (Bradshaw et al., 1998; Gopal, 
2001; Diniz, 2006). Para a produção 
de tubérculos, não houve precisão ex-

perimental suficiente para detectar a 
variância genética dentro de famílias. 
De acordo com Simmonds (1996), a 
estimativa da variância entre famílias 
é mais precisa do que a estimativa da 
variância entre indivíduos da mesma 
família, pois as famílias são avaliadas 
com repetições. Assim, o efeito ambien-
tal é menor entre famílias do que entre 
os indivíduos dentro da família (Souza 
et al., 2005).

A estimativa de herdabilidade para 
ciclo vegetativo entre famílias foi de 
0,77 (Tabela 1), ao passo que análoga 
dentro de famílias foi de 0,53, valor se-
melhante à estimativa de 0,58 detectada 
por Silva & Pinto (2005) na avaliação de 
120 clones. Como esperado, a herdabi-
lidade entre famílias foi superior àquela 
para clones individuais. No entanto, a 
seleção entre clones dentro de famílias 
também pode permitir progresso.
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término do ciclo vegetativo quando a 
haste estava completamente seca. Outra 
razão pode ter sido que as melhores 
condições ambientais expressas em São 

João da Mata contribuíram para alon-
gar o ciclo vegetativo. Essas melhores 
condições ambientais são evidenciadas 
pelo comportamento das testemunhas 

que tiveram rendimento 91,4% superior 
(1232,9 versus 644,2 g/planta). A produ-
ção média dos clones experimentais foi 
100,0% superior (504,8 versus 1009,6 
g/planta) àquela obtida em Carrancas. 
Esta superioridade reflete, além das me-
lhores condições experimentais, o efeito 
do avanço da primeira para a segunda 
geração de seleção recorrente.

A produção de tubérculos revelou 
estimativas de médias menores para as 
cultivares (806,3 g/planta) em relação 
aos 320 clones selecionados (1004,9 g/
planta). Entre as testemunhas, os clones 
CBM 9-10 e CBM 16-16 contiveram 
ciclo vegetativo de 123,7 DAP e 116,3 
DAP, respectivamente, os quais foram 
mais longos do que as cultivares Atlan-
tic, Asterix e Monalisa, cujos ciclos 
foram de 100,7 DAP; 103,3 DAP; e 
108,0 DAP, respectivamente. Os clones 
CBM 9-10 e CBM 16-16 produziram 
2.370,8 e 1.375,0 g/planta de tubérculos, 
respectivamente, enquanto Atlantic, 
Asterix e Monalisa produziram 845,8; 
854,2; e 718,8 g/planta de tubérculos, 
respectivamente. Confirma-se pois a 
superioridade dos materiais melhorados 
para as condições tropicais.

De forma semelhante à primeira 
geração clonal, o coeficiente de varia-
ção para ciclo vegetativo na segunda 
geração foi de 4,8%, demonstrando 
a boa precisão para a avaliação desta 
característica (Tabela 3). Contudo, para 
a produção de tubérculos, o coeficiente 
de variação foi mais elevado (30,4%), 
porém, de magnitude consonante com 
estimativas de coeficiente de variação 
obtidas por Vermeer (1990) em traba-
lhos com batata.

As famílias 21, 3 e 4 foram as mais 
precoces da segunda geração clonal, ao 
expressarem ciclo vegetativo médio de 
105,2; 107,8; e 108,6 DAP, respectiva-
mente. Por sua vez, as famílias 11, 5 e 22 
foram as mais tardias, com ciclos vege-
tativos médios de 122,7; 124,1; e 126,9 
DAP, respectivamente. Das 11 famílias 
mais precoces na primeira geração 
clonal, apenas duas não permaneceram 
entre as 11 famílias mais precoces da 
segunda geração clonal.

O ganho realizado foi de -3,0% para 
a seleção de famílias precoces e de 7,0% 
para as famílias tardias. No caso da sele-
ção de clones precoces o ganho realiza-

Figura 1. Produção de tubérculos em função do ciclo vegetativo na primeira e segunda 
geração de clones experimentais de batata (a) e de cinco testemunhas em Carrancas e São 
João da Mata (b) (tuber yield as a function of growth cycle in the first and second clonal 
generations in experimental potato clones (a) and five checks in Carrancas and São João da 
Mata (b)). Carrancas e São João da Mata, UFLA, 2005/2006.

Tabela 2. Análise de variância para duração do ciclo vegetativo e produção de tubérculos das 
testemunhas Asterix, Atlantic, CBM 9-10, CBM 16-16 e Monalisa (analysis of variance for 
duration of the growth cycle and potato tuber yield for the control cultivars Asterix, Atlantic, 
CBM 9-10, CBM 16-16 and Monalisa). Carrancas, UFLA, 2005.

FV GL
Quadrado médio

Ciclo vegetativo 
(DAP)

Produção de tubérculos 
(g/planta)

Bloco 3 167,8  23151,6
Testemunha 4 575,6*  746596,0*
Erro 32 111,5 188862,4
Dentro 38 31,2   95272,9
Média 91,9       644,2
CV (%) 11,5 67,5

*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F (*significant at 5% level of probability 
by the F test).
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duração do ciclo vegetativo e a produção 
de tubérculos dos 320 clones seleciona-
dos na primeira geração clonal foi r = 
0,30 (Tabela 4). Embora este valor seja 
menor do que r = 0,66, estimado por 
Silva & Pinto (2005), foi significativo 
em p<0,01 e, por conseguinte, denota 
a tendência similar de produções mais 
elevadas para os clones mais tardios. 
A correlação estimada entre clones de 
primeira geração provavelmente foi 
menor no presente trabalho em função 
da expressiva variação no tamanho dos 
tubérculos-semente, que segundo Pinto 
et al. (1994) afetam significativamente 
o desempenho dos clones na geração 
seguinte e que pode ter desfavorecido, 
parcialmente, o efeito do ciclo vegeta-
tivo mais longo. Isso fica evidenciado 
pela correlação positiva e significativa 
em 1% de probabilidade pelo teste t, no 
valor de 0,91, entre a duração do ciclo 
vegetativo e a produção de tubérculos 
das testemunhas.

A tendência de maior produção de 
tubérculos para os clones com ciclo ve-
getativo mais longo pode ser visualizada 
na Figura 1. Pela equação de regressão o 
ponto de máxima produção de tubércu-
los na primeira geração clonal (524,0 g/
planta) ocorreu aos 104,5 DAP. A partir 
desse ponto, a produção de tubérculos 
tendeu diminuir com o alongamento 
do ciclo vegetativo. No que se refere 
às testemunhas o aumento da produção 
ocorreu de forma linear com o aumento 
do ciclo vegetativo.

A correlação entre a duração do ciclo 
vegetativo e a produção de tubérculos 
para as famílias foi mais elevada para a 
segunda geração do que para a primeira 
(Tabela 4). Provavelmente, isso se deveu 
ao fato de que, na segunda geração, a 
produtividade dos clones foi menos 
influenciada pelas diferenças nos ta-
manhos dos tubérculos-semente. Dessa 
forma, as diferenças no ciclo vegetativo 
tiveram uma participação mais acen-
tuada na produtividade. Novamente, a 
estimativa da correlação entre a duração 
do ciclo vegetativo e a produção de tu-
bérculos foi maior para as testemunhas, 
evidenciando que em gerações mais 
avançadas há tendência de que o efeito 
do ciclo vegetativo seja mais expressi-
vo na produção de tubérculos do que 

Tabela 3. Análise de variância para duração do ciclo vegetativo e produção de tubérculos 
de batata na segunda geração clonal de seleção (analysis of variance for duration of the 
growth cycle and potato tuber yield in the second clonal generation). São João da Mata, 
UFLA, 2005/2006.

FV GL
QM

Ciclo vegetativo 
(DAP)

Produção de 
tubérculos (g/planta)

Blocos 2 711,2 2424855,7
Genótipos 324 480,8** 493587,0**
 Testemunhas (T) 4 270,5** 1404520,8**
 Clones (C) 319 481,1** 480044,2**
 T x C 1 1218,3** 1170005,2**
Erro 651 30,0 93875,6
Média 114,2 1009,6
CVe (%) 4,8 30,4

**Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F (**significant at 1% probability level 
by the F test).

Tabela 4. Correlações de Pearson entre a duração do ciclo vegetativo e a produção de 
tubérculos em duas gerações clonais (C-1 e C-2) (Pearson’s correlation between duration of 
the growth cycle and tuber yield in two clonal generations (C-1 and C-2)). Carrancas e São 
João da Mata, UFLA, 2005/2006.

Duração do ciclo 
vegetativo 

(C-2)

Produção de 
tubérculos 

(C-1)

Produção de 
tubérculos 

(C-2)
Duração do ciclo 
vegetativo (C-1)

0,64** a
0,78** b
0,92** c

0,30**
0,46*
0,91**

0,20**
0,55*
0,85**

Duração do ciclo 
vegetativo (C-2)

0,27**
0,42*
0,93**

0,34**
0,64**
0,98**

Produção de tubérculos 
(C-1)

0,32**
0,49*
0,91**

*;**significativos, a 5% e 1% de probabilidade, pelo teste t; a, b, c representam, respectiva-
mente, as correlações entre clones individuais, entre famílias e entre testemunhas (*;**signifi-
cant at 5% and 1% probability level by the t test a, b and c represent, respectively, correlations 
between individual clones, between families and between controls).

do foi de -8,0% e, para clones tardios, de 
10,0%. O ganho realizado com a seleção 
de clones foi maior que a seleção entre 
famílias, confirmando a expectativa 
fundamentada nos ganhos esperados. A 
herdabilidade realizada para a seleção 
de famílias precoces foi de 0,50 e de 
0,90 para famílias tardias, com média de 

0,70, próxima do valor estimado  )2( ah = 
(0,77). A herdabilidade realizada para a 
seleção de clones precoces foi de 0,55 e 
de 0,48 para a seleção de clones tardios. 
A média dessas herdabilidade foi 0,52 

e também está próxima do valor es-
timado  )2( dh = 0,53. Esses resultados 
denotam que a seleção para duração do 
ciclo vegetativo nas fases iniciais de 
um programa de melhoramento batata 
é eficiente.

As correlações entre a duração do 
ciclo vegetativo e a produção de tubér-
culos da primeira e segunda gerações 
clonais (Tabela 4) registram que, de 
modo geral, as correlações foram mais 
elevadas entre famílias do que entre 
clones individuais. A correlação entre a 
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nas gerações iniciais. Pela equação de 
regressão a produção máxima (1179,7 
g/planta) ocorreu aos 128,2 DAP. Para 
as testemunhas o aumento da produção 
de tubérculos foi comparativamente de 
forma linearizada com o aumento do 
ciclo vegetativo.

Conclui-se que a seleção nas pri-
meiras gerações clonais pode ser efi-
ciente, tanto para diminuir quanto para 
aumentar o ciclo vegetativo da batata. 
Ademais, a seleção realizada para a 
duração do ciclo vegetativo entre clones 
possibilitou maior ganho do que a sele-
ção entre famílias, decorrente da maior 
variação entre clones dentro de famílias 
e que os clones mais tardios tendem a ser 
mais produtivos que os precoces.
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A crescente demanda por bromélias 
em projetos paisagísticos, devido à 

sua facilidade de adaptação, variedade 
de espécies, cores, formas e fácil manu-
tenção, é responsável pelo seu aumento 
de produção e comercialização (Rocha, 
2002).

As exigências do mercado, cada vez 
mais competitivo, acentuam a necessi-
dade de se desenvolverem técnicas cada 
vez mais adequadas ao cultivo de bro-
mélias. Pouco se conhece sobre a adu-
bação de bromeliáceas, sendo o abacaxi 
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a espécie mais estudada. A adubação de 
plantas em vaso é indispensável quando 
se deseja obter boa resposta quanto ao 
crescimento e desenvolvimento destas 
(Rodrigues, 2003). As formas de aduba-
ção comumente utilizadas são a foliar e a 
radicular, ou a combinação das duas, de-
pendendo da espécie cultivada (Andrade 
& Demattê, 1999; Kämpf, 1992).

As bromélias absorvem nutrientes 
de acordo com seu hábito. Espécies 
terrestres adquirem os nutrientes atra-
vés da absorção pelas raízes em con-

tato com o solo; as epífitas absorvem 
os nutrientes da água da chuva e de 
partículas provenientes da atmosfera 
pelos tricomas, um anexo epidérmico 
localizado na base das folhas. O sistema 
tanque é a denominação do mecanismo 
que armazena água, o fitotelmo. As 
espécies chamadas atmosféricas, perten-
centes ao gênero Tillandsia, são plantas 
epífitas que não apresentam tanque e 
absorvem água e nutrientes diretamen-
te da atmosfera através dos tricomas 
foliares, que são muito desenvolvidos 

RESUMO
Neste trabalho objetivou-se avaliar o efeito de doses de nitrogênio 

e de potássio no crescimento e teor foliar de nutrientes de quatro 
bromeliáceas comerciais e propor uma formulação de adubação 
adequada para cada planta estudada. O experimento foi em esquema 
fatorial (4 x 4), sendo quatro doses de nitrogênio (0; 375; 562,6 e 750 
mg de N L-1) e quatro doses de potássio (0; 468,8; 703,2 e 937,6 mg 
de K L-1), em delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições 
para Aechmea blanchetiana e Neoregelia ‘Sheba’ e três repetições 
para Orthophytum gurkenii e Vriesea gigantea, duas plantas por 
parcela. As mudas de Aechmea blanchetiana e Neoregelia ‘Sheba’ 
foram cultivadas em substrato composto por 50% de fibra de coco 
+ 50% de esterco bovino; as de Orthophytum gurkenii e Vriesea 
gigantea, em 100% de fibra de coco. As doses de nitrogênio 0; 375; 
562,6 e 750 mg de N L-1 e potássio 0; 468,8; 703,2 e 937,6 mg de K 
L-1 no substrato correspondem, respectivamente, a 0; 187,5; 281,3 e 
375 mg N/planta e 0; 234,4; 351,6 e 468,8 mg K/planta. A adubação 
fosfatada foi fixa, 50 mg de P L-1 no substrato, correspondendo a 
25 mg P/planta, exceto para Neoregelia ‘Sheba’, que foi inoculada 
com 25 mL/vaso do inóculo micorrízico misto (Glomus geosporum, 
Acaulospora laevis, Acaulospora mellea) e não recebeu adubação 
fosfatada. A adubação com 305,1 mg N/planta foi a que proporcionou 
maior incremento na altura de Aechmea blanchetiana. Em Ortho-
phytum gurkenii; a adubação com 250 mg N/planta proporcionou o 
maior número de folhas e o maior diâmetro da roseta. As adubações 
nitrogenada e potássica não beneficiaram o crescimento das plantas 
de Vriesea gigantea. Em Neoregelia ‘Sheba’, a dose de 315 mg N/
planta causou maior incremento em altura e diâmetro da roseta.

Palavras-chave: Aechmea blanchetiana, Orthophytum gurkenii, 
Vriesea gigantea, Neoregelia ‘Sheba’, nutrição mineral, substrato.

ABSTRACT
Nitrogen and potassium fertilization of Bromeliaceae grown 

in coconut fiber and cattle manure

Levels of nitrogen and potassium fertilization were evaluated on 
leaf nutrient contents of four commercial bromeliads, to recommend 
a suitable fertilization formula for each kind of plant. The experiment 
was a factorial (4x4) with four nitrogen (N) and potassium (K) levels 
(0; 375; 562.6 and 750 mg L-1of N and 0; 468.8; 703.2 e 937.6 mg 
L-1 of K), in randomized blocks, using four replications for Aechmea 
blanchetiana and Neoregelia ‘Sheba’ and three replications for 
Orthophytum gurkenii and Vriesea gigantea, and two plants per plot. 
Aechmea blanchetiana and Neoregelia ‘Sheba’ plants were grown 
in 50% coconut fiber + 50% cattle manure, whereas Orthophytum 
gurkenii and Vriesea gigantea were grown in 100% coconut fiber. The 
N (0; 375; 562.6 and 750 mg L-1) and K levels (0; 468.8; 703.2 and 
937.6 mg L-1), on the substrate, correspond, respectively, to 0; 187.5; 
281.3; 375 mg/plant of N and 0; 234.4; 351.6; 468.8 mg/plant of K. 
The P fertilization was fixed as 50 mg L-1 of P corresponding to 25 mg/
plant of P, except for Neoregelia ‘Sheba’ which was inoculated with 
25 mL/container (0.5 L) of the mixed inoculum (Glomus geosporum, 
Acaulospora laevis, Acaulospora mellea) without P fertilization. 
The fertilization with 305.1 mg/plant of N was the most efficient for 
Aechmea blanchetiana increment of plant height. In Orthophytum 
gurkenii the fertilization with 250 mg/plant of N caused the highest 
leaf number and rosette diameter. The N and K fertilization was not 
beneficial for Vriesea gigantea plants. In Neoregelia ‘Sheba’ 315 mg/
plant of N caused the greatest plant height and rosette diameter.

Keywords: Aechmea blanchetiana, Orthophytum gurkenii, Vriesea 
gigantea, Neoregelia ‘Sheba’, mineral nutrition, growing media.
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e numerosos (Leme & Marigo, 1993; 
Benzing, 1990).

Nievola & Mercier (1996) observa-
ram que, em Vriesea fosteriana, espécie 
de bromélia rupícola formadora de 
tanque, as folhas são responsáveis pela 
maior parte da assimilação do nitrato, 
mas as raízes também devem ser consi-
deradas ativas na absorção de nutrientes, 
sugerindo que uma adubação radicular 
aliada à foliar permitiria um estímulo ao 
crescimento desta espécie.

Em estudo sobre produção e comer-
cialização de bromélias nas regiões Sul 
e Sudeste do Brasil, Andrade & Demattê 
(1999) relataram que, de modo geral, o 
produto mais utilizado para adubação de 
bromeliáceas é o Osmocote® 14-14-14. 
Existe uma preocupação dos produtores 
em estabelecer as proporções ideais de 
N, P e K para cada gênero e/ou espécie 
porque as plantas de alguns gêneros, 
como, por exemplo, Neoregelia e Bill-
bergia, quando adubados com formula-
ções ricas em nitrogênio, podem perder 
o colorido das folhas (Paula, 2001).

Poucos estudos na literatura relacio-
nam nutrição mineral e tipos de substra-
tos ao crescimento de bromeliáceas, bem 
como a associação destas com fungos 
micorrízicos simbiontes.

Objetivou-se, com este trabalho, 
avaliar o efeito de níveis de adubação 
nitrogenada e potássica no crescimento 
e no teor de nutrientes de bromeliáceas 
comerciais; determinar faixa de teores 
de nutrientes adequada e propor uma 
formulação adequada para cada brome-
liácea estudada.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi estudada a resposta de quatro 
bromeliáceas (Aechmea blanchetiana, 
Orthophytum gurkenii, Vriesea gigan-
tea e Neoregelia ‘Sheba’), cultivadas 
em substrato à base de fibra de coco e 
esterco bovino, a diferentes doses de 
adubação nitrogenada e potássica, num 
esquema fatorial (4 x 4), sendo quatro 
doses de nitrogênio (0; 375; 562,6 e 750 
mg de N L-1) e quatro doses de potássio 
(0; 468,8; 703,2 e 937,6 mg de K L-1), 
em delineamento em blocos ao acaso, 
com quatro repetições para Aechmea 
blanchetiana e Neoregelia ‘Sheba’ 
e três repetições para Orthophytum 
gurkenii e Vriesea gigantea, com duas 

plantas por parcela. O experimento foi 
desenvolvido em casa de vegetação 
com cobertura de plástico leitoso (150 
µ), em área de produção no município 
de Marica-RJ (latitude sul 22º 55’ 10’’, 
longitude oeste 42º 49’ 07’’). As médias 
das temperaturas máxima e mínima e 
umidade relativa registradas em casa de 
vegetação na área de produção durante 
o período experimental foram 31,3°C; 
20,5°C e 73%, respectivamente.

As mudas das plantas foram ori-
ginárias de sementes, exceto as de 
Neoregelia ‘Sheba’, que foram obtidas 
por propagação vegetativa (brotações 
laterais). Todas as mudas foram produ-
zidas por produtor.

As mudas das plantas foram cul-
tivadas em vasos de plástico número 
10, contendo aproximadamente 0,5 L 
de substrato. Aechmea blanchetiana e 
Neoregelia ‘Sheba’ foram cultivadas 
em substrato composto por 50% de fibra 
de coco + 50% de esterco bovino, en-
quanto Orthophytum gurkenii e Vriesea 
gigantea foram cultivados em 100% de 
fibra de coco. Os substratos utilizados 
foram determinados em experimentos 
anteriores, sendo selecionados aqueles 
que proporcionaram melhor crescimento 
para as plantas. O período experimental 
foi de seis meses de cultivo, com início 
em dezembro de 2005 e término em 
junho de 2006.

Foram aplicadas doses de 0; 375; 
562,6 e 750 mg de nitrogênio/L e 0; 
468,8; 703,2 e 937,6 mg de potássio/L 
no substrato, correspondendo respec-
tivamente a 0; 187,5; 281,3 e 375 mg 
de N/planta e 0; 234,4; 351,6 e 468,8 
mg de K/planta. A adubação com N e 
K foi parcelada em três aplicações (três 
primeiros meses de cultivo). A aduba-
ção fosfatada foi fixa, 50 mg de P L-1 
no substrato, correspondendo a 25 mg 
de P/planta; o P foi colocado todo no 
plantio, exceto para Neoregelia ‘Sheba’, 
que não recebeu adubação fosfatada e 
foi inoculada com fungo micorrízico 
(inóculo misto: Glomus geosporum, 
Acaulospora laevis, Acaulospora mel-
lea), conforme selecionado em pesquisa 
anterior. Utilizou-se sulfato de amônio, 
cloreto de potássio e fostato de Araxá 
como fonte dos nutrientes.

Foram avaliados mensalmente: o 
número de folhas; a altura e/ou o diâ-

metro da roseta de todas as plantas. Ao 
final do experimento, uma planta de 
cada parcela foi submetida à avaliação 
destrutiva para obtenção da massa seca 
das folhas e das raízes, porcentagem de 
colonização micorrízica e para a deter-
minação dos teores de N, P, K e Na na 
matéria seca das folhas. O restante das 
plantas permaneceu na área de produção 
para comercialização.

As análises químicas das folhas fo-
ram realizadas ao final do experimento, 
após secagem em estufa com ventilação 
forçada a 70oC, por 72 horas, e tritu-
ração em moinho Wiley, com peneira 
de 20 mesh. Procedeu-se à digestão 
sulfúrica (Malavolta et al., 1997). O N 
foi determinado pelo método de Nessler 
(Jackson, 1965); o P, pela redução do 
complexo fosfo-molíbdico pela vitami-
na C (Braga & Defelipo, 1974); K e Na, 
por espectrofotometria de chama.

Para a avaliação da colonização 
micorrízica em plantas de Neoregelia 
‘Sheba’, foram retiradas amostras de 
raízes das bromeliáceas, que foram 
acondicionadas imersas em álcool etí-
lico a 50%. Posteriormente, as raízes 
foram clarificadas em KOH (10%) à 
temperatura de 80ºC por 10 minutos e, 
em seguida, colocadas em peróxido de 
hidrogênio alcalino (1,8%) para clarea-
mento por tempo médio de 15 minutos 
e, após este período, foram acidificadas 
em HCl (5%) por cinco minutos. A 
avaliação da colonização micorrízica foi 
realizada utilizando-se 10 segmentos de 
raízes com, aproximadamente, 1 cm de 
comprimento. As raízes foram dispostas 
em lâminas e avaliadas com o auxílio de 
um microscópio após a coloração com 
azul de metil (Grace & Stribley, 1991).

As análises de variância e regres-
são foram realizadas com o programa 
SANEST (Sarriés et al., 1992), a 5% 
de significância. A análise estatística 
foi realizada separadamente para cada 
espécie.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em Aechmea blanchetiana a análise 
de regressão para os níveis de N mostrou 
um incremento na altura das plantas até 
a dose de 305,1 mg/planta de N; em 
média, as plantas atingiram 52,7 cm de 
altura (Y = 40,35 + 0,081x – 1,3E-04x2; 
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R2 = 0,95*). Para o número de folhas 
não foi observada diferença estatística 
entre as doses da adubação com N e 
K; em média, as plantas apresentaram 
19,7 folhas. A massa seca foliar (g) (Y = 
10,31 + 0,02x; R2 = 0,97*), o teor foliar 
de N em g kg-1 (Y = 9,37 + 0,008x; R2 = 
0,84*) e o teor foliar de K (g kg-1) (Y = 
26,93 + 0,02x; R2 = 0,98*) aumentaram 
linearmente com o aumento das doses 
de N. Os resultados observados para o 
número de folhas indicam que o teor 
de N do substrato foi suficiente para 
suprir as exigências de crescimento. Não 
houve interação entre as doses de N e K 
para as variáveis estudadas.

D’Andréa & Demattê (2000), em 
estudo sobre o efeito da fertilização e 
do substrato no crescimento de Aechmea 
fasciata, observaram que a fertilização 
mineral convencional (NPK 15-05-15), 
quando comparada a outros métodos 
que incluem compostos orgânicos em 
suas formulações, foi mais eficiente 
para o cultivo desta espécie. Da mesma 
forma, encontraram na fibra de coco 
um substituto ao xaxim para o cultivo 
de bromélias.

Aechmea blanchetiana é uma es-
pécie de pleno sol e, em presença de 
maior intensidade de luz, as folhas 
assumem uma coloração avermelhada; 
assim, possivelmente, uma adubação 
com maior quantidade de N poderia 
acarretar a perda deste atrativo visual, 
o que, do ponto de vista ornamental, 
não seria interessante. Além disso, 
maior quantidade de nitrogênio poderia 
aumentar a massa foliar, levando a um 
florescimento mais tardio, como ocorre 
em abacaxi (Sampaio et al., 1997); as-
sim, a dose de 305,06 mg/planta de N é 
a mais indicada.

Os níveis da adubação potássica 
não causaram efeitos diferenciados no 
crescimento em Aechmea blanchetiana, 

indicando que o teor de K no substrato 
foi suficiente para a manutenção da plan-
ta até o ponto de comercialização.

Poole & Conover (1976), avaliando 
a influência da adubação nitrogenada 
e potássica, adicionada ao substrato, 
no tamanho e coloração das folhas de 
Aechmea fasciata, notaram que as doses 
de 100 e de 150 mg/planta de N não 
diferiram entre si, mas apresentaram 
melhores resultados que a adubação 
com 50 mg de N.

Orthophytum gurkenii apresentou o 
maior número de folhas (14,4 folhas) (Y 
= 8,00 + 0,05x – 1E-04x2; R2 = 0,96*) e 
o maior diâmetro da roseta (24,9 cm) (Y 
= 15,50 + 0,07x – 1,5E-04x2; R2 = 0,99*) 
quando as plantas receberam a dose de 
250 mg N/planta, e a maior altura (15,8 
cm) (Y = 10,33 + 0,05x – 1,1E-04x2; R2 
= 0,99*) quando adubadas com a dose de 
226,13 mg N/planta. A dose de 200 mg 
N/planta foi a que proporcionou a maior 
massa seca das folhas (3,37 g) (Y = 1,28 
+ 0,018x – 4,2E-05x2; R2 = 0,98*) e a 
dose de 300 mg N/planta proporcionou o 
maior teor foliar de N (25,5 g kg-1) (Y = 
7,54 + 0,125x – 1,8E-04x2; R2 = 0,98*). 
O teor foliar de K aumentou linearmente 
com o aumento da adubação potássica 
(Y = 29,51 + 0,03x; R2 = 0,98*). Para a 
massa seca radicular, teor foliar de P e 
teor foliar de Na, não se observou dife-
rença significativa entre as doses de N 
e K. Não houve interação entre as doses 
de N e K para as variáveis estudadas. 
Embora as plantas tenham absorvido 
o nutriente K, como verificado pelos 
seus teores foliares, o potássio não al-
terou as características de crescimento. 
O teor de K no substrato foi suficiente 
para manter o crescimento das plantas. 
Para Orthophytum, é interessante obter 
plantas com maior diâmetro e mais 
folhas, sendo estas as variáveis mais 
observadas durante sua comercializa-

ção. Recomenda-se para esta espécie a 
dose de 250 mg N/planta.

Avaliando Vriesea gigantea, notou-
se que o maior número de folhas (27,7) 
ocorreu em plantas cultivadas sem 
adubação potássica (Y = 27,48 - 0,02x 
+ 3E-05x2; R2 = 0,60*), indicando que 
o teor de K presente na fibra de coco 
foi suficiente para a produção de folhas 
até o ponto de comercialização. O au-
mento da adubação nitrogenada causou 
decréscimo linear na massa seca radicu-
lar (Y = 1,12 - 0,004x + 7E-06x2; R2 = 
0,89*). Constatou-se que o N não teve 
efeito sobre o crescimento das plantas, 
embora os teores foliares de N tenham 
aumentado com o aumento da adubação 
nitrogenada (Y = 8,30 + 0,07x - 9E-
05x2; R2 = 0,99*) e o teor foliar de K 
tenha decrescido (Y = 21,19 - 0,016x; 
R2 = 0,95*). Poole & Conover (1976) 
também observaram decréscimo no teor 
foliar de K com o aumento da adubação 
nitrogenada em Aechmea fasciata. O 
aumento da adubação potássica causou 
aumento nos teores foliares de K (Y = 
13,78 + 0,015x; R2 = 0,75*). Não houve 
interação entre as doses de N e K para 
as variáveis estudadas.

Em relação aos teores foliares de N, 
observou-se uma resposta quadrática 
das plantas com o aumento da aduba-
ção nitrogenada (Y = 27,48 - 0,02x + 
3E-05x2; R2 = 0,60*), atingindo o teor 
foliar máximo (21,9 g kg-1) com a dose 
de 389 mg N/planta.

Benzing (1990) atribuiu o desenvol-
vimento lento de espécies de bromélias 
epífitas, como Vriesea gigantea à sua 
capacidade limitada de aumentar seu 
crescimento em resposta aos incremen-
tos de nutrientes e umidade fornecidos. 
O desenvolvimento lento é uma adapta-
ção das plantas epífitas à sobrevivência 
em ambientes oligotróficos, represen-
tando uma economia significativa na 

Tabela 1. Características físicas e químicas dos substratos utilizados no experimento (50% de fibra de coco + 50%  de esterco (S1);  100% 
fibra de coco (S2 ) (Chemical and physical characteristics of the substrate used in the experiment (50% of coconut fiber and 50% of cattle 
manaure (S1); 100% of coconut fiber (S2)). Campos dos Goytacazes, UENF, 2007. 

Substrato
Densidade 
aparente*

(g cm-3)

Densidade 
real*

(g cm-3)

Porosidade 
total*

(% volume)

Microporos* 

(% volume)
Macroporos*

(% volume)
pH
água*

CE* 

(dS m-1)
N 

(g kg-1)
P 

(g kg-1)
K 

(g kg-1)
Na

(g kg-1)

S1 0,0381 0,0500 23,80 22,65 1,15 7,26 1,79 6,26 0,99 4,33 0,50
S2 0,0084 0,0230 63,48 16,53 46,95 3,78 7,00 6,78 0,86 7,67 1,17

*Média de 3 repetições

TL Amaral et al.
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utilização dos recursos na síntese de 
material vegetal, o que poderia explicar 
os resultados observados no crescimento 
de V. gigantea nesse trabalho.

Em Neoregelia ‘Sheba’, o aumento 
da adubação nitrogenada resultou em 
aumento linear crescente no número de 
folhas (Y = 29,34 + 0,007x; R2 = 0,77*). 
As plantas atingiram a maior altura (37,5 
cm) (Y = 28,00 + 0,06x - 9E-05x2; R2 
= 0,99*) e o maior diâmetro da roseta 
(41,4 cm) (Y = 33,63 + 0,051x - 8E-
05x2; R2 = 0,98*), com a dose máxima 
de 315 mg N/planta. A maior porcen-
tagem de colonização micorrízica foi 
observada com a dose de 276,3 mg N/
planta (Y = 60,32 - 0,22x - 4E-04x2; R2 
= 0,98*). O aumento das adubações 
nitrogenada e potássica resultaram em 
aumento linear no teor foliar de N e K, 
respectivamente ((YN = 6,00 + 0,007x; 
R2 = 0,99*); (YK = 17,93 + 0,013x; R2 
= 0,83*)). Para o teor de P, observou-se 
uma resposta quadrática das plantas, e 
o maior teor (2,26 g kg-1) foi observado 
com a dose máxima de 222,2 mg N/
planta (Y = 1,82 + 0,004x - 9E-06x2; R2 
= 0,62*). Para as demais características 
não houve diferença estatística. Embora 
ainda não se tenha atingido o máximo de 
folhas com as doses de N utilizadas, uma 
maior adubação nitrogenada poderia 
comprometer a coloração avermelhada 
da roseta da planta e o contraste forma-
do nas folhas pela coloração verde e 
branca, duas características ornamentais 
importantes em ‘Sheba’. Quando se 
deseja evidenciar estas características, 
recomenda-se uma adubação com me-
nor dose de N, sugerindo que a dose de 
315 mg N/planta seria a mais indicada, 
pois foi a que propiciou o maior cres-
cimento em altura e diâmetro da roseta 
em Neoregelia ‘Sheba’.

Sabe-se que, nas plantas epífitas, 
as raízes servem, principalmente, para 
fixação da planta ao hospedeiro, ficando 
a cargo das folhas a nutrição da planta 
(Reitz, 1983). Porém, em algumas pes-
quisas, avaliando-se os efeitos da absor-
ção de nutrientes pelas raízes e folhas, 
observou-se que, em algumas espécies, 

mesmo sendo epífitas, como Aechmea 
fasciata (Kämpf, 1994) e Vriesea fos-
teriana (Nievola & Mercier, 1996), as 
raízes contribuem significativamente 
para a nutrição da planta, funcionando 
como órgãos de absorção de nutrientes. 
Kämpf (1994) também enfatizou o papel 
do substrato para uma maior eficiência 
do sistema radicular na absorção de 
minerais. Os resultados das plantas 
epífitas no presente trabalho indicam 
que um ajuste da adubação ao substrato 
deficiente em nutrientes, principalmente 
N, beneficiou o crescimento das plantas, 
favorecendo a absorção de nutrientes via 
sistema radicular.

Com base nos resultados obtidos, 
pode-se concluir que a adubação com 
305,1 mg N/planta foi a mais eficien-
te para Aechmea blanchetiana; para 
Orthophytum gurkenii, foi a adubação 
com 250 mg N/planta; as adubações 
nitrogenada e potássica não tiveram 
efeito sobre o crescimento das plantas 
de Vriesea gigantea e, para Neoregelia 
‘Sheba’, a melhor dose foi 315 mg N/
planta. Uma vez que, as plantas cultiva-
das não apresentaram nenhum sintoma 
de deficiência e ou toxidez de nutrientes, 
as faixas de teores foliares de nutrientes 
adequados observados em cada espécie 
foram: Aechmea blanchetiana: N (9,82 
a 13,15 g kg-1), P (2,30 a 2,76 g kg-1) e K 
(27,42 a 39,76 g kg-1); em Orthophytum 
gurkenii N (7,28 a 29,24 g kg-1), P (3,27 
a 4,04 g kg-1), K (29,25 a 43,00 g kg-1); 
Vriesea gigantea N (8,29 a 23,05 g kg-1), 
P (1,74 a 2,25 g kg-1) e K (15,60 a 21,60 
g kg-1); Neoregelia ‘Sheba’ N (6,05 a 
8,60 g kg-1), P (1,81 a 2,27 g kg-1) e K 
(17,87 a 25,06 g kg-1).
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RESUMO
Como a base genética da batata cultivada Solanum tuberosum L. 

é estreita, torna-se importante a utilização do germoplasma existente 
nos programas de melhoramento, associada a um eficiente método 
de caracterização. O objetivo foi verificar a repetibilidade, o núme-
ro de avaliações necessárias e a importância relativa de caracteres 
fenotípicos na caracterização de uma coleção ativa de germoplasma 
de batata. Um conjunto de 77 cultivares e clones elite de batata foi 
cultivado no campo experimental da Embrapa Clima Temperado, 
nas primaveras de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, em parcelas de 
fileira simples de 15 plantas, espaçadas de 0,30 x 0,80 m, dentro e 
entre fileiras, respectivamente. Foram avaliados 31 caracteres nas 
plantas e nos tubérculos, os quais fazem parte dos descritores míni-
mos da batata. Os dados foram submetidos à análise de variância, 
de repetibilidade e de importância de caracteres. Concluiu-se que os 
caracteres com maior importância na caracterização do germoplasma 
avaliado são pigmentação da haste e intensidade de coloração da 
base do broto, tanto pela porcentagem de contribuição quanto pela 
repetibilidade da expressão nos diferentes anos de cultivo, refletindo 
no reduzido número de avaliações necessárias. Os caracteres coa-
lescência da folha e pigmentação da nervura, presença de asas, tipo 
de folhagem, inserção da folha, largura dos folíolos, tamanho dos 
folíolos, cor da película, freqüência de flores, pubescência da base do 
broto, pigmentação do pedúnculo e pigmentação externa da corola, 
aspecto do ápice e aspereza da película, por apresentarem menores 
repetibilidades e/ou menores contribuições para a dissimilaridade, 
podem receber menos ênfase nas avaliações.

Palavras-chave: Solanum tuberosum L., contribuição relativa, 
caracteres morfológicos.

ABSTRACT
Repeatability and the importance of characters in the 

evaluation of a potato active germplasm collection

As the genetic base of the cultivated potato (Solanum tuberosum 
L.) is narrow, it is important to use the existing germplasm in the 
breeding programs, associated with an efficient characterization 
method. We verified the repeatability, the necessary number of 
evaluations and the relative importance of phenotypic characters in 
the characterization of an active potato germplasm bank. A group of 
77 potato cultivars and elite clones was cultivated in the experimental 
field of Embrapa Clima Temperado, on spring seasons of the years 
1999, 2000, 2001, 2002 and 2003. The plots consisted of a single 
row of 15 plants, spaced 0.30 x 0.80 m, within and between rows, 
respectively. Thirty-three plant and tuber descriptors characters 
were evaluated. The data were submitted to the analysis of variance, 
repeatability and importance of characters. Stem pigmentation and 
color intensity of the sprout base are the more important characters 
to characterize the potato germplasm, either by the percentage 
of contribution or by the repeatability of the expression in the 
various growing years, reflecting in a reduced number of necessary 
evaluations. The characters leaf coalescence and vein pigmentation, 
presence of wings, foliage type, leaf insertion, leaflet width, leaflet 
size, skin color, flower frequency, pubescence of sprout base, 
peduncle and external corolla pigmentation, apex aspect, and skin 
roughness showed reduced repeatability and/or small contribution 
for the dissimilarity. Therefore they should receive less emphasis in 
the evaluations.

Keywords: Solanum tuberosum L., relative contribution, morpho-
logic characters.

Em batata, o desafio de identificar ge-
nótipos com caracteres superiores 

é dificultado devido às diferenças entre 
as cultivares existentes, atualmente, 
serem cada vez menores e o número de 
caracteres que necessitam ser conside-
rados cada vez maiores. Isto se deve, em 
grande parte, ao estreitamento da base 
genética da cultura (Hawkes, 1978). 
Portanto, o melhoramento, principal-
mente em longo prazo, tem que ser 
baseado em estratégias que possibilitem 
maximizar a base genética da população 
de melhoramento.

Nos bancos de germoplasma, a 
correta caracterização e avaliação dos 
acessos presentes é de fundamental 
importância (Wetzel et al., 2007), po-
dendo ser realizada com a utilização 
dos descritores de cada espécie. Estes 
descritores possibilitam diferenciar 
genótipos de acordo com uma série de 
características, algumas com maior e 
outras com menor grau de diferencia-
ção. Estudos quantificando este poder 
de diferenciação são importantes na 
tomada de decisão sobre a manutenção 
de características das listas de descrito-

res; ou na verificação de descritores aos 
quais deve-se dar maior importância no 
momento da caracterização. A utilização 
da análise da importância de caracteres 
de Singh (1981) possibilita classificar 
as variáveis estudadas de acordo com 
sua contribuição particular para a di-
vergência genética total, permitindo 
selecionar aquelas com maior contri-
buição relativa.

Diversas características variam 
quanto ao número ideal de medidas 
que devem ser efetuadas para se ter 
confiabilidade nos resultados. Isso pode 
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ser avaliado por meio do coeficiente de 
repetibilidade da característica. O coe-
ficiente de repetibilidade é possível de 
ser obtido quando a medição de um de-
terminado caráter é feita repetidas vezes 
em um mesmo indivíduo no tempo ou no 
espaço (Cruz & Regazzi, 2001).

Valores altos de estimativas de repe-
tibilidade para determinado caráter in-
dicam que é viável predizer o valor real 
do indivíduo utilizando-se um número 
relativamente pequeno de medições, 
sendo que ocorre o inverso quando a 
repetibilidade é baixa (Cargnelutti et al., 
2004). De acordo com Falconer (1981), 
quando várias medidas de um mesmo 
caráter são feitas em cada indivíduo, a 
variância fenotípica poderá ser parcela-
da, servindo para quantificar o ganho em 
precisão, pela repetição das medidas, e 
esclarecer a natureza da variação causa-
da pelo ambiente. O coeficiente de re-
petibilidade determina o máximo valor 
de herdabilidade para um determinado 
caráter (Cruz & Regazzi, 2001).

Por meio do coeficiente de repetibi-
lidade pode-se determinar o número de 
medições necessárias em indivíduos, 
para se predizer o valor real dos mes-
mos, com certo grau de probabilidade 
(R2) que representa a porcentagem de 
certeza da predição do valor real dos 
indivíduos selecionados com base em 
“n” medições, pois, é simples de ser 
estimado, não exigindo cruzamentos 
controlados e estudo de progênies 
(Costa, 2003). Além disso, caso estas 
características sejam de importância 
para o melhoramento, estas informações 
podem ser também úteis na identificação 
do recurso genético para ser utilizado em 
cruzamentos.

Considerando a escassez de estu-
dos semelhantes com esta cultura na 
literatura, o objetivo foi verificar a 
repetibilidade, o número de avaliações 
necessárias e a importância relativa de 
caracteres fenotípicos na caracterização 
de uma coleção ativa de germoplasma 
de batata.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi avaliado um conjunto de 77 
cultivares e clones elite componentes 
da Coleção Ativa de Germoplasma da 
Embrapa Clima Temperado. Os genó-

tipos foram cultivados nas primaveras 
de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 em 
campo da Embrapa Clima Temperado, 
em parcelas de 15 plantas, com repeti-
ção realizada no tempo, e delineamento 
completamente casualizado, espaçadas 
0,30 m entre plantas e 0,80 m entre 
fileiras. Manejadas com os tratos cultu-
rais para cultivo a campo, os tubérculos 
foram colhidos aproximadamente 110 
dias após o plantio. Foram avaliados 31 
caracteres nas plantas e nos tubérculos, 
estes fazendo parte dos descritores 
mínimos da batata: formato do broto, 
intensidade de coloração da base do 
broto, pubescência da base do broto, as-
pecto do ápice do broto, intensidade de 
primórdios radiculares do broto, compri-
mento da brotação lateral do broto, tipo 
de planta em relação à folhagem, hábito 
de crescimento da planta, pigmentação 
da haste da planta, asas da planta, inser-
ção das folhas, fechamento das folhas, 
pigmentação na nervura principal das 
folhas, tamanho dos folíolos, largura 
dos folíolos, coalescência dos folíolos, 
ondulação das bordas dos folíolos, 
frequência de folíolos secundários, 
frequência de flores na inflorescência, 
comprimento do pedúnculo floral, pig-
mentação do pedúnculo floral, intensi-
dade de pigmentação na parte interna 
da corola, pigmentação na parte externa 
da corola, freqüência de frutos, desen-
volvimento, ciclo vegetativo, formato 
de tubérculos, profundidade de olhos, 
aspereza de película, cor de película e 
cor de polpa, avaliados segundo notas 
especificadas em Brasil (1997).

Os dados fenotípicos após transfor-
mados (x+0,50)1/2, para possibilitar a 
normalidade e verificada a homogenei-
dade de variância foram submetidos à 
análise de variância considerando ano 
como repetição, objetivando verificar a 
efetividade dos caracteres em diferen-
ciar os genótipos nos sucessivos anos 
de cultivo; procedeu-se ainda análise de 
repetibilidade e número de avaliações 
necessárias para caracterizar os genóti-
pos, bem como análise de importância 
dos caracteres na discriminação da 
variação fenotípica, com utilização do 
programa GENES (Cruz, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi observada variabilidade signifi-

cativa em todos os caracteres para dife-
renciar os genótipos estudados. Verifica-
se que, com exceção de pigmentação da 
nervura, tamanho dos folíolos e largura 
dos folíolos, todos os demais caracteres 
com significância para o efeito de ano 
de cultivo, indicando que para a maioria 
dos caracteres os acessos foram classifi-
cados de forma diferente nos sucessivos 
anos, devido a variações de ambiente 
que ocorrem nos diferentes anos.

Observou-se coeficientes de repeti-
bilidade (Tabela 1) com valores muito 
reduzidos para aspecto do ápice, coales-
cência da folha, pigmentação da nervura 
e aspereza da película, valores abaixo de 
0,30. O valor reduzido de repetibilidade 
para aspereza de película é discordante 
dos resultados de Love et al. (1997) que 
verificaram elevada herdabilidade para 
esse caráter, no entanto esses autores uti-
lizaram genótipos que se caracterizaram 
por apresentar película extremamente 
áspera, diferentemente deste trabalho 
onde muitos dos genótipos foram sele-
cionados para película lisa. Para estes 
caracteres seria necessário efetuar entre 
8 a 12,4 avaliações para ter porcentagem 
de certeza da predição do valor real dos 
indivíduos selecionados (R2) de 0,80 
(Tabela 2 e 3), além de contribuírem 
com pequena porcentagem relativa para 
a distinção dos genótipos avaliados 
(Tabela 1).

Coeficiente de repetibilidade acima 
de 0,60, foi verificado para os caracteres 
hábito de crescimento, pigmentação 
externa da corola, ciclo vegetativo, 
formato de tubérculo, cor da polpa, in-
tensidade de coloração interna da corola, 
pigmentação da haste e intensidade de 
coloração da base do broto; sendo que 
os dois últimos foram maiores que 0,70. 
A alta repetibilidade verificada para 
formato de tubérculo é concordante com 
o trabalho de Love et al. (1997) e Pinto 
(1999) que verificaram alto coeficiente 
de herdabilidade para esse caráter.

Intensidade de coloração da base 
do broto e pigmentação da haste além 
de apresentarem os maiores valores 
de repetibilidade possuem também 
contribuição relativa superior para a 
divergência genética, com valores acima 
de 10% (Tabela 1). O comprimento do 
pedúnculo também contribuiu com mais 
de 10% para a distinção dos genótipos, 
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al. (2005) que, avaliando 20 caracteres 
de planta e de tubérculo, observaram 
grande contribuição deste caráter para a 
divergência total. Esses mesmos autores 
encontraram menor contribuição para 
tamanho e largura dos folíolos, formato 
de tubérculo e profundidade de olhos, o 
que concorda com os resultados encon-
trados neste trabalho. 

Em relação ao número de avaliações 
necessárias para a caracterização, verifi-
ca-se que as cinco avaliações efetuadas 
são suficientes na caracterização dos 
genótipos com 80% de coeficiente de 
determinação para hábito de crescimen-
to, pigmentação da haste, freqüência 
de flores, pigmentação do pedúnculo, 
intensidade de coloração interna da 
corola, pigmentação externa da corola, 
frequência de frutos, desenvolvimento 
da planta, ciclo vegetativo, formato do 
broto, intensidade de coloração da base 
do broto, pubescência da base do broto, 
intensidade de primórdios radiculares, 
formato de tubérculo e cor da polpa. 
Para pigmentação da haste, intensidade 
de coloração interna da corola e inten-
sidade de coloração da base do broto, 
cinco avaliações caracterizaram os 
genótipos com 90% de coeficiente de 
determinação (Tabela 2 e 3).

Desta forma, os caracteres com 
maior importância na caracterização do 
germoplasma avaliado são pigmentação 
da haste e intensidade de coloração da 
base do broto, tanto pela porcentagem de 
contribuição quanto pela repetibilidade 
da expressão nos diferentes cultivos, 
refletindo no reduzido número avalia-
ções necessárias para a caracterização. 
Já os caracteres coalescência da folha 
e pigmentação da nervura, presença 
de asas, tipo de folhagem, inserção da 
folha, largura dos folíolos, tamanho dos 
folíolos, cor da película, freqüência de 
flores, pubescência da base do broto, 
pigmentação do pedúnculo e pigmenta-
ção externa da corola, aspecto do ápice 
e aspereza da película, por apresentar 
menor repetibilidade e/ou menor con-
tribuição para a dissimilaridade, pode-
se dar menor ênfase no momento das 
avaliações.
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Caráter Repetibilidade
Contribuição 

(%)1

Aspecto do ápice 0,24 1,65
Coalescência da folha 0,27 0,14 
Pigmentação da nervura 0,29 0,33
Aspereza da película 0,29 0,94
Ondulação das bordas 0,33 1,87
Presença de asas 0,35 0,41
Tipo de folhagem 0,36 0,59
Inserção da folha 0,37 0,25
Fechamento da folha 0,37 1,26
Largura dos folíolos 0,39 0,87
Tamanho dos folíolos 0,39 0,97
Comprimento da brotação lateral 0,40 3,50
Profundidade de olhos 0,40 1,08
Cor da película 0,41 0,25
Freqüência de folíolos secundários 0,41 1,64
Freqüência de flores 0,45 0,52
Comprimento do pedúnculo 0,46 13,03
Pubescência da base do broto 0,47 0,90
Intensidade de primórdios radiculares 0,48 2,08
Pigmentação do pedúnculo 0,51 0,74
Desenvolvimento da planta 0,55 3,84
Formato do broto 0,56 6,51
Freqüência de frutos 0,57 6,97
Hábito de crescimento 0,60 3,27
Pigmentação externa da corola 0,60 0,80
Ciclo vegetativo 0,60 2,68
Formato de tubérculo 0,60 2,60
Cor da polpa 0,63 2,14
Intensidade de coloração interna da 
corola 0,67 3,87

Pigmentação da haste 0,74 10,01
Intensidade de coloração da base do broto 0,78 15,81

1Contribuição relativa dos caracteres [SINGH (1981)], pelo quadrado da distância Euclidiana 
(character relative contribution SINGH (1981), by Euclidiana distance square).

porém a repetibilidade foi de 0,46. 
Os caracteres coalescência da folha, 
pigmentação da nervura, presença de 
asas, tipo de folhagem, inserção da 
folha, largura dos folíolos, tamanho 
dos folíolos, cor da película, frequên-
cia de flores, pubescência da base do 
broto, pigmentação do pedúnculo e 
pigmentação externa da corola, tiveram 

contribuição menor (abaixo de 1%), 
sendo que o último caráter, apesar de 
apresentar menor contribuição, foi um 
dos caracteres com maior repetibilida-
de, o que enfatiza a alta similaridade 
do germoplasma avaliado para este 
caráter (Tabela 1). A menor contribui-
ção relativa de coloração de película é 
discordante dos resultados de Luthra et 
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Tabela 2. Número de avaliações necessárias para descritores mínimos de batata1, com 
diferentes coeficientes de determinação (R2) (necessary number of evaluations to minimum 
potato descriptors1, with distinct determination coefficients (R2)). Pelotas, Embrapa Clima 
Temperado, 2006.

R2 Folhg1 HC PgH Asas Inser FecF
0,80 6,98 2,80 1,41 7,31 6,82 6,82
0,85 9,89 3,97 2,00 10,36 9,67 9,67
0,90 15,72 6,31 3,18 16,45 15,36 15,36
0,95 33,18 13,32 6,72 34,73 32,43 32,43

FFSec FreFl ComP PigP IntCInt IntCr
0,80 5,67 4,86 4,70 3,80 1,10 1,99
0,85 8,03 6,88 6,66 5,39 1,56 2,82
0,90 12,75 10,93 10,58 8,56 2,48 4,48
0,95 26,92 23,07 22,35 18,07 5,24 9,47

Pubsc Aspecto IntPrim ComBr - -
0,80 4,46 12,40 4,35 6,12 - -
0,85 6,31 17,56 6,16 8,66 - -
0,90 10,03 27,89 9,78 13,76 - -
0,95 21,17 58,88 20,64 29,05 - -

1Folhg= tipo de folhagem; HC= hábito de crescimento; PgH= pigmentação da haste; Asas= 
presença de asas; Inser= inserção da folha; FecF= fechamento da folha; FFSec= freqüência 
de folíolos secundários; FreFl= freqüência de flores; ComP= comprimento do pedúnculo; 
PigP= pigmentação do pedúnculo; IntCInt= intensidade de coloração interna da corola; IntCr= 
intensidade de coloração da base do broto; Pubsc= pubescência da base do broto; Aspecto= 
aspecto do ápice; IntPrim= intensidade de primórdios radiculares; ComBr= comprimento da 
brotação lateral (1Folhg= foliage type; HC= growth habit; PgH= stem pigmentation; Asas= 
wings presence; Inser= leaf insertion; FecF= leaf closing; FFSec= secundary leaflets fre-
quency; FreFl= flower frequency; ComP= stalk lenght; PigP= stalk pigmentation; IntCInt= 
intensity of internal corolla coloration; IntCr= intensity of the base sprout coloration; Pubsc= 
base sprout pubescency; Aspecto= apex aspect; IntPrim= root primordies intensity; ComBr= 
length of the lateral sprout).
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Tabela 3. Número de avaliações necessárias para descritores mínimos de batata1, com 
diferentes coeficientes de determinação (R2) (necessary number of evaluations to minimun 
potato descriptors1, with distinct determination coefficients (R2)). Pelotas, Embrapa Clima 
Temperado, 2006.

R2 PgN1 TamF LagF CoaFo OndF
0,80 9,51 6,23 6,25 10,99 7,98
0,85 13,47 8,82 8,85 15,56 11,31
0,90 21,40 14,01 14,05 24,72 17,96
0,95 45,19 29,59 29,67 52,18 37,91

PigExt Frutos Des Ciclo Fbroto
0,80 2,78 2,98 3,27 2,72 3,16
0,85 3,94 4,23 4,63 3,86 4,48
0,90 6,26 6,71 7,36 6,13 7,11
0,95 13,22 14,17 15,54 12,93 15,01

FTub Olhos CrPel AspPel CrPolp
0,80 2,68 5,90 5,71 8,10 2,35
0,85 3,80 8,35 8,09 11,47 3,34
0,90 6,04 13,27 12,85 18,22 5,30
0,95 12,75 28,01 27,14 38,47 11,18

1PgN= pigmentação da nervura; TamF= tamanho dos folíolos; LagF= largura dos folíolos; 
CoaFo= coalescência da folha; OndF= ondulação das bordas; PigExt= pigmentação externa 
da corola; Frutos= freqüência de frutos; Des= desenvolvimento da planta; Ciclo= ciclo veg-
etativo; Fbroto= formato do broto; FTub= formato do tubérculo; Olhos= profundidade de 
olhos; CrPel= cor da película; AspPel= aspereza da película; CrPolp= cor da polpa (1PgN= rib 
pigmentation; TamF= leaflet lenght; LagF= leaflet width; CoaFo= leaf coalescence; OndF= 
border ondulation; PigExt= external corolla pigmentation; Frutos= fruits frequency; Des= 
plant growth; Ciclo= vegetative cycle; Fbroto= sprout format; FTub= tuber format; Olhos= 
eye deepness; CrPel= skin color; AspPel= skin roughness; CrPolp= pulp color).

Repetibilidade e importância de caracteres para avaliação de coleção ativa de germoplasma de batata
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O pimentão (Capsicum annuum L.) 
é uma das dez hortaliças de maior 

importância econômica no mercado 
brasileiro. A planta é bastante exigente 
quanto à fertilidade do solo e, como 
os solos brasileiros apresentam, em 
geral, baixa fertilidade faz-se uso de 
abubações orgânica e mineral, para 
torná-los compatíveis com as exigências 
da cultura. Resultados de pesquisas têm 
mostrado a importância da utilização de 
doses elevadas de adubos orgânicos e 
minerais para atender à demanda de nu-
trientes na cultura do pimentão (Melo et 
al., 2000; Ribeiro et al., 2000; Oliveira 
et al., 2004). Entretanto, a aplicação de 
adubos e corretivos é uma prática agrí-
cola onerosa que representa, em média, 
23,4% do custo de produção do pimen-
tão (Ribeiro et al., 2000). Desta forma, 
estudos da interação entre fertilização 

SEDIYAMA MAN; VIDIGAL SM; SANTOS MR; SALGADO LT. 2009. Rendimento de pimentão em função da adubação orgânica e mineral. Horticultura 
Brasileira 27: 294-299.
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não-convencional, ou seja, fertilizantes 
orgânicos alternativos em combinação 
com adubos minerais podem eliminar 
desperdícios e evitar efeitos fitotóxicos 
pois doses muito alta desequilibram as 
relações entre nutrientes e salinizam o 
solo (Rodrigues & Casali, 1999).

A utilização de adubos orgânicos 
de origem animal torna-se prática útil 
e também econômica para os pequenos 
e médios produtores de hortaliças, pro-
porcionando melhoria na fertilidade e 
na conservação do solo (Galvão et al., 
1999). Esta prática, quando utilizada 
por vários anos consecutivos propor-
ciona acúmulo de nitrogênio orgânico 
no solo, aumentando seu potencial de 
mineralização e sua disponibilidade 
para as plantas (Scherer, 1998). Segundo 
Filgueira (2000) as hortaliças reagem 
bem a este tipo de adubação, tanto em 

produtividade como em qualidade dos 
produtos obtidos, mas não está definido 
que os diferentes materiais orgânicos 
podem substituir parte da adubação 
mineral na cultura do pimentão (Roe 
et al., 1997).

Existe forte associação entre absor-
ção de nutrientes e desenvolvimento 
da planta, sendo a produtividade extre-
mamente dependente desta associação 
e do movimento de nutrientes dentro 
da planta. De modo geral, a fase de 
rápido desenvolvimento do pimentão 
é acompanhada pelo aumento na ab-
sorção de nutrientes pela planta, que 
declina quando a taxa de crescimento 
diminui. Considerando que os adubos 
orgânicos, mais utilizados na produção 
de hortaliças, apresentam lenta liberação 
dos nutrientes para a solução do solo, 
torna-se necessária uma fonte mineral 

RESUMO
O experimento foi conduzido a campo na Fazenda Experimental 

da EPAMIG, em Oratórios (MG), com o objetivo de avaliar o efeito 
da adubação orgânica associada à adubação mineral na produção de 
pimentão. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, 
com quatro repetições, no esquema fatorial 4 x 3, quatro doses de 
adubo orgânico (0; 30; 60 e 90 t ha-1) e três de adubo mineral (0; 
750 e 1500 kg ha-1 da fórmula NPK 4-14-8 aplicados nos sulcos de 
plantio). Em cada parcela de 14 m2 foram distribuídas 28 mudas de 
pimentão, cultivar Magda, no espaçamento de 1,0 x 0,5 m. Avaliou-
se o teor de nutrientes nas folhas no início da floração, produção de 
frutos total, comercial e não comercial, os frutos comerciais foram 
classificados, com base no comprimento e diâmetro, em extra, es-
pecial e primeira. A classe extra foi responsável pela maior parte da 
produção de frutos comerciais. A adubação com composto orgânico 
foi eficiente na nutrição das plantas com incremento na produtividade 
de pimentão. A adubação mineral teve efeito aditivo na produção de 
frutos. A produtividade máxima de frutos comerciais foi estimada 
quando se associou 84,43 t ha-1 de composto orgânico com a maior 
dose de adubo mineral.

Palavras-chave: Capsicum annuum, nutrição, composto orgânico, 
dejeto de suínos.

ABSTRACT
Yield of pepper depending on the organic and mineral 

fertilization

This experiment was carried out in a field in Oratorios, Minas 
Gerais State, Brazil, to evaluate the effect of organic fertilization 
associated to mineral fertilization on the production of pepper. The 
experiment was arranged in the randomized block design, with 
four replications, in a 4 x 3 factorial scheme; four doses of organic 
fertilizer (0; 30; 60 and 90 t ha-1) three doses of mineral fertilization 
(0; 750 and 1500 kg ha-1 of the NPK 4-14-8 formulation applied to 
furrows at planting). Twenty-eight pepper seedlings, cultivar Magda, 
were distributed into each 14 m2 plot, at 1.0x0.5 m spacing. Nutrient 
contents were evaluated in the leaves at the beginning of flowering, 
production of total, commercial and non-commercial fruits were 
determined. Commercial fruits were classified based on the length 
and diameter, into extra, special and first class. The extra class 
accounted for most of the commercial fruit production. Fertilization 
with organic compost was efficient for pepper nutrition, increasing 
pepper yield. The mineral fertilizer had additional effect for fruit 
production. The highest yield of commercial fruits was estimated 
when associated 84.43 t ha-1 of composed organic with the highest 
dose of mineral fertilizer.

Keywords: Capsicum annuum, nutrition, organic compost, swine 
waste.
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prontamente disponível, para garan-
tir o desenvolvimento inicial dessas 
plantas.

O composto orgânico é um fertili-
zante orgânico produzido pela decompo-
sição aeróbica de resíduos orgânicos de 
origem vegetal e animal, realizada por 
diferentes populações de microrganis-
mos presentes nestes materiais. O pro-
duto final é um composto de qualidade, 
rico em nutrientes cuja utilização, além 
de melhorar as características físicas 
e químicas do solo, aumenta a CTC, 
proporcionando maior disponibilidade 
de nutrientes para plantas e microrga-
nismos restaurando o ciclo biológico do 
solo (Sediyama et al., 2000).

Na região do Vale do Piranga, Zona 
da Mata mineira, existe grande dispo-
nibilidade de dejeto de suínos, que nas 
formas líquida ou sólida fermentadas 
podem ser utilizados na produção de 
composto orgânico para adubação de 
culturas, devido ao seu alto valor fertili-
zante (Vidigal et al., 1997; Sediyama et 
al., 2000). A prática da compostagem as-
sociada a um programa de produção de 
hortaliças pode proporcionar aumento 
da produtividade, pelo fornecimento de 
nutrientes e melhoria das características 
físicas e químicas do solo, além de redu-
zir a poluição ambiental, causada pelo 
lançamento dos dejetos de suínos nos 
cursos d’água. Neste sentido, objetivou-
se com este trabalho avaliar o efeito da 
adubação orgânica associada à adubação 
mineral na nutrição das plantas e produ-
ção de pimentão.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na 
Fazenda Experimental Vale do Piranga, 
da EPAMIG, Oratórios (MG), à altitude 
média de 400 m e em Argissolo Ver-
melho-Amarelo, câmbico, fase terraço, 
com as características na camada de 0 a 
20 cm: pH (H2O 1:2,5)= 5,7; MO= 26,5 
g kg-1; P= 8,0 mg dm-3 e em cmolc dm-3: 
K+= 0,3; Ca2+= 2,5; Mg2+= 1,6; Al3+= 0,0 
e H+ + Al3+= 3,24.

O delineamento experimental foi de 
blocos casualizados, com quatro repeti-
ções, no esquema fatorial 4 x 3, quatro 
doses de adubo orgânico (0; 30; 60 e 90 
t ha-1 de composto orgânico), calculadas 

com base no material fresco (56% de 
umidade) e três doses de adubo mineral 
(0; 750 e 1500 kg ha-1 da fórmula NPK 
4-14-8, sendo iguais a 0; 50 e 100% 
da adubação NPK recomendada para 
aplicação no sulco de plantio da cultura) 
(Ribeiro et al., 1999).

Cada parcela de 14 m2 constitui-se 
de 4 linhas de 3,5 m de comprimento, 
onde as 28 mudas foram distribuídas, 
no espaçamento de 1,0 x 0,5 m. Foram 
consideradas úteis as 10 plantas centrais 
de cada parcela.

O composto orgânico usado foi 
produzido com palha de café, bagaço 
de cana-de-açúcar e dejeto líquido de 
suínos na proporção, em volume, de 
3,5:7,0:1,0, respectivamente e relação 
C/N inicial de 30:1, apresentando ao 
final do processo de compostagem as 
seguintes características: umidade a 
65oC= 56%; pH (H2O 1:2,5)= 7,7 e em 
g kg-1: N - total= 27,2; P= 14,2; K+= 
21,3; Ca2+= 14,2; Mg2+= 3,3; S= 2,8; 
C orgânico= 128,5 e em mg kg-1: Fe= 
16,7; Mn= 515; MO= 0,88; Zn= 141; 
Cu= 217; B= 27 e a CTC= 39,12 cmolc 
kg-1, analisados segundo metodologia da 
EMBRAPA (1999). O composto orgâni-
co foi todo incorporado no sulco 15 dias 
antes do plantio e a adubação mineral foi 
aplicada nos sulcos de plantio, na época 
do transplante das mudas.

As mudas de pimentão, cultivar 
Magda, foram produzidas em copinhos 
de jornal, em casa de vegetação e fo-
ram transplantadas aos 45 dias após o 
semeio. A condução do experimento 
ocorreu no período compreendido entre 
os meses de maio a dezembro.

A irrigação foi feita por aspersão 
com turno de rega de dois dias, apli-
cando-se em média uma lâmina de água 
de 8 mm, e as capinas, sempre que ne-
cessárias, foram feitas com enxada. Na 
prevenção de doenças fúngicas da parte 
aérea, foram efetuadas duas aplicações 
de calda bordaleza a 10%.

O estado nutricional das plantas foi 
avaliado na época da floração, aproxi-
madamente, 40 dias após o transplante 
das mudas e os resultados expressos em 
teor de nutrientes na matéria seca das 
folhas (Fontes, 2006). As folhas recém 
maduras coletadas em cada parcela fo-
ram secas em estufa com circulação de 

ar, à temperatura de 65-70oC, por 72 h. 
Posteriormente, as amostras foram moí-
das e analisadas quanto aos teores de N, 
P, K, Ca e Mg, segundo procedimentos 
da EMBRAPA (1999).

A colheita dos frutos iniciou-se aos 
70 dias após o transplante das mudas e 
foram avaliadas as características: pro-
dução de frutos total, comercial e não 
comercial. Os frutos comerciais foram 
classificados com base no comprimento 
e no diâmetro, em extra (frutos graúdos 
com 15-17 cm de comprimento e diâme-
tro igual ou superior a 7 cm); especial 
(frutos médios com 12 a 15 cm de com-
primento e diâmetro igual ou superior a 
6 cm) e primeira (frutos miúdos com 8 a 
12 cm de comprimento e diâmetro igual 
ou superior a 4 cm), segundo Correia 
(1984) e Ceagesp (2008), com pequenas 
modificações.

Os dados obtidos foram submetidos 
à análise de variância e de regressão, 
tendo como variáveis independentes 
as doses de adubo orgânico (AO) e de 
adubo mineral (AM), utilizando-se o 
“software” SAEG (2000). Os modelos 
foram escolhidos com base na signi-
ficância dos coeficientes de regressão 
utilizando-se o teste “t” adotando-se o 
nível de até 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os teores foliares de N, K e Mg au-
mentaram com o aumento das doses de 
adubação orgânica e mineral. O menor 
teor de N (40,1 g kg-1) foi estimado no 
tratamento sem adubação e o maior 
teor (52,1 g kg-1) foi estimado com a 
aplicação da maior dose de composto 
orgânico (90 t ha-1) associado à maior 
dose de adubação mineral, ou seja, 
1500 kg da fórmula 4-14-8 (Figura 1A), 
valores acima do nível crítico (40,0 g 
kg-1) apresentado por Fontes (2006). A 
aplicação das doses de composto orgâ-
nico na ausência da adubação mineral 
estimou teores de N entre 40,1 e 44,3 
g kg-1, também acima do nível crítico, 
demonstrando que somente com a adu-
bação orgânica as plantas estavam bem 
nutridas em N. A adição do adubo mine-
ral ao orgânico proporcionou aumento 
nos teores foliares de N de até 30% em 
relação ao nível crítico sem, contudo 

Rendimento de pimentão em função da adubação orgânica e mineral
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Ŷ = 40,0912 + 0,04672*AO + 0,0051750**AM  R2= 0,64*

A

Ŷ = 44,9921 + 0,04161*AO + 0,005708**AM   R2= 0,85**

B

Ŷ = 4,8450 + 0,00302778*AO + 0,00050**AM       R2= 0,78**

C

Figura 1. Teores de nutrientes em folhas de pimentão cv. Magda, no início da floração, em 
função de adubação orgânica (AO) e adubação mineral (AM), A) Nitrogênio, B) Potássio e 
C) Magnésio (nutrient content in leaves of pepper cv. Magda, at the beginning of flowering, 
as a function of the organic fertilization (OF) and mineral fertilization (CF), A) Nitrogen, 
B) Potássium and C) Magnesium). Oratórios, EPAMIG, 2003. 

causar toxidez.
Os teores foliares de K variaram de 

44,9 a 57,3 g kg-1 (Figura 1B), sendo o 
maior teor estimado com a aplicação 
da maior dose de composto orgânico 
associada à maior dose de adubo mine-
ral. As doses de composto orgânico, na 
ausência da adubação mineral, estima-
ram teores foliares de K que variaram de 
45,0 a 48,7 g kg-1. Quando se associou as 
doses de composto com as de adubo mi-
neral, os teores de K foram superiores, 
variando de 49,3 a 57,3 g kg-1. Os teores 
de K estiveram dentro e acima da faixa 
adequada para pimentão (35,0-45,0 g 
kg-1), conforme Jones Jr. et al. (1991) 
e abaixo do nível crítico de 58,0 g kg-1 

apresentado por Fontes (2006).
Teores foliares de Mg variaram de 

4,8-5,9 g kg-1, sendo o maior valor es-
timado com a aplicação da maior dose 
de composto orgânico associada à maior 
dose de adubo mineral (Figura 1C). O 
menor teor foi estimado no tratamento 
sem adubação. Todos os teores foliares 
de Mg estiveram dentro da faixa ade-
quada para o pimentão (3,0-10,0 g kg-1), 
conforme Jones Jr. et al. (1991).

O teor foliar de P apresentou peque-
na variação, sendo observados valores 
entre 3,5-4,4 g kg-1. Embora os efeitos 
de adubação nos teores foliares de P 
tenham sido significativos, não houve 
ajuste de curva de resposta, sendo o 
teor médio estimado igual a 3,9 g kg-1. 
Os teores foliar estiveram dentro da 
faixa adequada para o pimentão que é 
de 2,0-7,0 g kg-1 (Jones Jr. et al., 1991), 
mas inferiores ao nível crítico de 5,5 g 
kg-1 apresentado por Fontes (2006), sem 
prejuízo à produção de frutos.

Embora os efeitos de adubação nos 
teores foliares de Ca tenham sido signi-
ficativos, não houve ajuste de curva de 
resposta. Os teores de Ca encontrados 
nas folhas de pimentão situaram-se entre 
13,8-17,3 g kg-1, sendo o valor médio 
estimado igual a 15,4 g ha-1, que está 
dentro da faixa adequada para o pimen-
tão (13,0-28,0 g kg-1), conforme Jones Jr. 
et al. (1991) e próximo ao nível crítico 
apresentado por Fontes (2006). Outros 
autores trabalhando com a cultura do 
pimentão encontraram valores de Ca 
superiores ao observado neste estudo. 
Segundo Ribeiro (2000) o limite mínimo 
para o Ca nas folhas é de 24,3 g kg-1. 
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Marcussi (2005), avaliando os teores de 
macronutrientes em folhas de pimentão, 
até 140 dias após o transplante, observou 
teor médio de cálcio de 20,5 g kg-1 aos 
40 dias.

Alguns autores encontraram nas 
folhas de pimentão, também coletadas 
no início da floração, teores, em g kg-1, 
variando de: 30-60; 2-8 e 25-60 res-
pectivamente, para N, P e K (Melo et 
al., 2000; Ribeiro et al., 2000; Oliveira 
et al., 2004; Marcussi, 2005). Desta 
forma, os teores foliares de N, P e K 
obtidos neste trabalho encontram-se 
dentro das faixas observadas por esses 
autores. Para teores foliares de P e K, os 
valores encontrados ficaram abaixo do 
nível crítico citado por Fontes (2006), 
no entanto a produção comercial não 
foi reduzida.

Quanto à produção de frutos, os 
resultados apresentados nas Figuras 2 e 
3 ressaltam a importância do composto 
orgânico e o efeito aditivo da adubação 
mineral no incremento da produtividade 
do pimentão.

O número total de frutos (comercial 
+ refugo) aumentou até a maior dose 
aplicada de composto orgânico (90 t 
ha-1) associada à maior dose de aduba-
ção mineral, ou seja, 1500 kg ha-1 de 
4-14-8 (Figura 2A). O número máximo 
de frutos comerciais foi estimado com a 
aplicação de 84,03 t ha-1 de composto or-

gânico também associado à maior dose 
de adubação mineral (Figura 2B).

As produtividades máximas de fru-
tos total (65,96 t ha-1), comercial (60,41 
t ha-1) e das classes extra (27,86 t ha-1), 
especial (20,72 t ha-1) e primeira (12,09 
t ha-1) foram estimadas com a aplicação 
de 88,18; 84,43; 90,00; 87,13 e 67,69 t 
ha-1 de composto orgânico, respectiva-
mente, quando associada à maior dose 
de adubo mineral (Figuras 3A, 3B, 3C, 
3D e 3E). Com aplicação de 84,43 t ha-1 
de composto orgânico associado a 750 
kg ha-1 da fórmula 4-14-8, a produção 
estimada foi de 54,37 t ha-1 de frutos 
comerciais, demonstrando a possibili-
dade de economizar 50% na adubação 
mineral recomendada, com redução de 
apenas 10% na produtividade de fru-
tos comerciais. Peixoto et al. (1999), 
avaliando o desempenho agronômico 
de genótipos de pimentão em Araguari 
(MG), obtiveram produtividade inferior 
à observada neste estudo (34,60 t ha-1), 
para a mesma cultivar Magda.

Na ausência da adubação mineral a 
produção comercial variou de 16,35 a 
51,21 t ha-1, sendo a máxima estimada 
com a aplicação de 84,43 t ha-1 de com-
posto orgânico. Por outro lado, quando 
não usou adubação orgânica, a produção 
comercial estimada com a maior dose 
do adubo mineral foi 25,84 t ha-1, ou 
seja, 49,53% menor. No entanto, a bai-

xa produção obtida apenas com adubo 
mineral, pode ser atribuída à ausência 
das adubações de cobertura, pois, neste 
experimento, utilizou-se apenas a adu-
bação de plantio.

De acordo com Serrano Cermeño 
(1990) citado por Lúcio et al. (2003) a 
produtividade do pimentão em campo 
aberto está entre 40-60 t ha-1. Os ganhos 
obtidos, especialmente na produção 
de frutos total e comercial ressaltam 
a importância da utilização de adubo 
orgânico no aumento da produtividade 
de pimentão, uma vez que a adubação 
mineral foi responsável por um acrés-
cimo de apenas 9,95 e 9,21 t ha-1 de 
frutos, representando 15,08 e 15,24% 
da produção máxima, respectivamente 
(Figuras 3A e 3B).

Segundo Ribeiro et al. (2000) a apli-
cação de adubo orgânico (vermicom-
posto ou esterco de curral) na ausência 
do adubo mineral proporcionou ganho 
adicional de 3,5 t ha-1 em relação à teste-
munha, enquanto na presença de adubo 
mineral este ganho adicional foi de 7,0 
t ha-1. Por outro lado Roe et al. (1997) 
e Mello et al. (2000) não observaram 
aumento na produção comercial e total 
de frutos de pimentão, respectivamente, 
com a aplicação de composto orgânico e 
100% do nível de aplicação de fertilizan-
te NPK em relação ao uso do fertilizante 
mineral somente.

Ŷ= 387,575 + 16,2831**AO – 0,08606**AO2 + 0,1323**AM
R2 = 0,96**

Ŷ= 336,029 + 13,7406**AO – 0,08175**AO2 + 0,09858*AM
R2 =0,94** 

Figura 2. Número de frutos por hectare (x 1000), A) frutos totais e B) frutos comerciais, de pimentão, cv. Magda, em função de adubação 
orgânica (AO) e adubação mineral (AM) (number of fruits (x 1000), A) total fruits and B) commercial fruits, of pepper cv. Magda, as a 
function of organic fertilization (OF) and mineral fertilizer (CF)). Oratórios, EPAMIG, 2003.

A B

Rendimento de pimentão em função da adubação orgânica e mineral



298 Hortic. bras., v. 27, n. 3, jul.-set. 2009

MAN Sediyama et al.

Ŷ = 17,6357 + 0,870525**AO – 0,004936**AO2 + 0,006632*AM
R2 = 0,94**

Ŷ = 16,6350 + 0,818958**AO – 0,004850**AO2 + 0,006135*AM
R2 = 0,93**

Ŷ = 5,9410 + 0,37248 **AO – 0,00202* *AO2 + 0,0031737**AM
R2 = 0,95**

Ŷ = 6,0986 + 0,28424**AO – 0,001631*AO2 + 0,001494AM
R2 = 0,83**

     
Ŷ = 4,5953 + 0,1622 **AO – 0,001198* *AO2 + 0,0014668** AM

R2 = 0,90**
Ŷ = 1,0782 + 0,0438128 **AO + 0,00049725* AM

R2 = 0,89**

Figura 3. Produção de frutos de pimentão, cv. Magda, em função de adubação orgânica (AO) e adubação mineral (AM). A) produção total 
de frutos, B) produção de frutos comercial, C) frutos da classe extra, D) frutos da classe especial, E) frutos da classe primeira e F) frutos não 
comerciais (pepper fruit production, cv. Magda, as a function of organic fertilization (OF) and mineral fertilizer (CF). A) total production 
of fruits, B) production of fruits commercial, C) fruits of the extra class, D) fruits of the special class, E) fruits of the first class and F) fruits 
don’t commercial). Oratórios, EPAMIG, 2003.

A B

C D

E F

A aplicação de 84,43 t ha-1 de 
composto orgânico combinada com a 
maior dose de adubo mineral estimou 
a produção comercial máxima e pro-
porcionou plantas com teores foliares 
de N, P, K, Ca e Mg iguais a 51,8; 3,9; 
57,1; 15,4 e 5,8 g kg-1, respectivamente. 
Com base nesta produção pode-se inferir 

que as plantas estavam com bom estado 
nutricional, apesar de alguns nutrientes 
estarem abaixo do nível crítico encon-
trado na literatura.

Considerando que o nível crítico dos 
teores foliares de nutrientes é aquele 
correspondente a 95% da produção 
comercial máxima (Fontes, 2006), que 

neste trabalho foi igual a 57,39 t ha-1 
estimada com a aplicação de 84,43 t 
ha-1 de composto associada a 1008 kg 
ha-1 da fórmula 4-14-8, os níveis críticos 
obtidos para esta condição seriam, em g 
kg-1: 49,2; 3,9; 54,3; 15,4 e 5,6 para N, 
P, K, Ca e Mg, respectivamente.

A aplicação de composto orgânico 



299Hortic. bras., v. 27, n. 3, jul.-set. 2009

parece ter atendido às exigências nutri-
cionais do pimentão, provavelmente, em 
função do fornecimento equilibrado de 
macro e micronutrientes e a liberação 
desses durante o ciclo da cultura, além 
de melhoria na estruturação do solo. Por 
outro lado, o efeito aditivo da adubação 
mineral pode ser atribuído ao fato deste 
possuir nutrientes mais prontamente 
absorvíveis pelas plantas, o que favorece 
o crescimento, principalmente, na fase 
inicial do ciclo.

As produtividades de frutos total, 
comercial e das classes extra, especial e 
primeira (Figuras 3A, 3B, 3C, 3D e 3E) 
também apresentaram maiores ganhos 
com adição de composto orgânico. As 
contribuições das classes extra, especial 
e primeira na produção máxima de fru-
tos comerciais foram respectivamente: 
45,93%, 34,29% e 19,78% para a apli-
cação de 84,43 t ha-1 de adubo orgânico 
associado a 1.500 kg ha-1 da fórmula 
4-14-8. Isto significa que quando as 
plantas estiveram bem nutridas a sua 
contribuição foi maior na produção de 
frutos extra, de maior valor comercial, 
e menor contribuição na produção de 
frutos da classe primeira.

A maior produção de frutos não co-
merciais (5,52 t ha-1) foi estimada com 
a aplicação da maior dose de composto 
orgânico associado à maior dose de 
adubação mineral (Figura 3F). O fato 
de se obter maior produção de frutos 
não comerciais nas maiores doses de 
composto orgânico deve-se, provavel-
mente, à alta produção total de frutos 
em conseqüência da maior disponibi-
lidade de nutrientes, proporcionando 
melhor crescimento e desenvolvimento 
das plantas nestes tratamentos. Plantas 
com maior número de ramos produzem 
maior número de frutos, porém alguns 
menores, que não entram no padrão 
de comercialização. Negreiros (1995) 
verificou que plantas de pimentão com 
maior número de ramos produziram 
maior número de frutos de menor peso 
médio.

Verificou-se maior número de frutos 
podres nas últimas colheitas, especial-
mente, no tratamento com maior dose 
de composto orgânico 90 t ha-1. Esses 
dados não foram apresentados separa-
damente, mas somadas à produção de 
frutos não comerciais. De modo geral, 

a podridão de frutos surgiu após ataque 
inicial de insetos e, posteriormente, 
penetração de agentes patogênicos. 
As perdas devidas ao apodrecimento e 
mesmo à maior produção de frutos não 
comercializáveis, nas maiores doses de 
composto orgânico, não influenciaram 
a produção comercial e por classes de 
frutos, uma vez que estas características 
se destacaram nestas doses.

O composto orgânico produzido 
com palha de café, bagaço de cana-
de-açúcar e dejeto líquido de suínos 
foi eficiente na nutrição das plantas 
de pimentão e consequentemente no 
aumento na produtividade de frutos. 
A adubação mineral NPK apresentou 
efeito aditivo na produção de frutos. A 
classe extra foi responsável pela maior 
parte da produção de frutos comerciais. 
Para as condições do trabalho, a máxima 
produtividade de frutos comerciais foi 
estimada quando se associou 84,43 t ha-1 

de composto orgânico com 1500 kg ha-1 

da fórmula 4-14-8, aplicado nos sulcos 
de plantio.
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The tomato, Lycopersicon esculentum 
(Mill.) (Solanaceae) is susceptible 

to several pests, such as lepidopteran 
leafminers and borers, aphids, whiteflies 
and thrips (França et al., 2000; Haji 
et al., 2002). Among them, the South 
American tomato pinworm (SATP) 
Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 
Gelechiidae) is a serious limiting pest 
of tomato in conventional and organic 
cropping systems in Brazil (França et 

al., 2000; Grassi, 2005). Its distribution 
is restricted to countries which are 
producers of tomato in Latin America 
(França, 1993; França et al., 2000).

The SATP damages are caused by 
the caterpillars that destroy leaves, 
stems and fruits, besides facilitating the 
contamination by pathogens (França et 
al., 2000). In Central Brazil, this pest 
is present throughout the year due to 
favorable weather conditions, especially 

the temperature, and its population 
peaks occur from July to September, i.e., 
during dry and hot periods (Haji et al., 
1988; Castelo Branco, 1992).

In conventional cropping system, 
the use of chemical insecticides is the 
primary method to control the SATP, 
although it is not always effective 
(Haji et al., 1995; Souza et al., 1992). 
However, these pesticides are not 
permitted in organic cropping system.

MEDEIROS MA; SUJII ER; MORAIS HC. 2009. Effect of plant diversification on abundance of South American tomato pinworm and predators in two 
cropping systems. Horticultura Brasileira 27: 300-306.
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ABSTRACT
Several studies have demonstrated that the diversification of the 

agroecosystem may reduce insect pest infestation using the strategy 
of companion planting. We studied the effect of the presence of 
coriander and Gallant soldier as companion plants in the tomato crop 
under organic and conventional management on abundance of the 
tomato pests and predators. The experiment was carried out under 
field conditions, at Distrito Federal, Brazil, from July to October, 
2004. The experimental design was of randomized blocks with three 
replicates in a 3 x 2 factorial arrangement [Three crop diversification 
levels: tomato in monoculture, tomato intercropped with coriander, 
and tomato intercropped with coriander and Gallant soldier; and 
two cropping systems: organic and conventional]. Each plot had 80 
plants of the tomato and the pest-insects and predaceous arthropods 
were collected every week in five tomato plants/plot. Tuta absoluta 
(Meyr.) was the commonest pest species in both cropping systems. 
The tomato intercropped with coriander and Gallant soldier in 
organic cropping system had lower abundance and higher diversity of 
pests, and higher abundance and diversity of predaceous arthropods, 
mainly at 80 days after the tomato transplanting, coinciding with 
the population peak of T. absoluta (eggs and adults). The more 
abundant predators were spiders, lady beetles and ants. The spiders 
were abundant and uniformly distributed in both systems. The lady 
beetles appeared lately in the organic system, at the flowering season 
of the coriander. The ants were more abundant in the conventional 
systems.

Keywords: Lycopersicon esculentum, Coriandrum sativum, Galin-
soga parviflora, Tuta absoluta, habitat manipulation, conservation 
biological control.

RESUMO
Efeito da diversificação de plantas na abundância da traça-

do-tomateiro e predadores em dois sistemas de cultivo

Vários estudos têm demonstrado que a diversificação do agroe-
cossistema pode reduzir a infestação por insetos-praga pelo uso da 
estratégia do estabelecimento de plantas companheiras. Neste traba-
lho estudou-se o efeito da presença do coentro e botão-de-ouro como 
plantas companheiras na cultura do tomate sob manejo orgânico e 
convencional, na abundância das pragas do tomate e de predadores. 
O experimento foi conduzido em condições de campo, no Distrito 
Federal, de julho a outubro de 2004. O desenho experimental foi 
em blocos ao acaso, com três repetições e no arranjo fatorial 3 x 
2 [três níveis de diversificação cultural: tomate em monocultivo, 
tomate consorciado com coentro, e consórcio tomate com coentro e 
botão-de-ouro e dois sistemas de cultivo: orgânico e convencional]. 
Cada parcela experimental tinha 80 plantas de tomateiro, sendo os 
insetos-praga e artrópodes predadores semanalmente coletados em 
cinco plantas/parcela. Tuta absoluta (Meyr.) foi a espécie-praga 
mais comum em ambos os sistemas de cultivo. O tomate consorcia-
do como coentro e botão-de-ouro, no sistema de cultivo orgânico, 
apresentou menor abundância e maior diversidade de pragas, e maior 
abundância e diversidade de artrópodes predadores, principalmente 
aos 80 dias após o transplantio do tomate, coincidindo com o pico 
populacional da T. absoluta (ovos e adultos). Os predadores mais 
abundantes foram aranhas, joaninhas e formigas. As aranhas foram 
abundantes e uniformemente distribuídas em ambos os sistemas. As 
joaninhas apareceram tardiamente no sistema orgânico, no período 
de florescimento do coentro. As formigas foram mais abundantes no 
sistema convencional.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, Coriandrum sativum, 
Galinsoga parviflora, Tuta absoluta, manipulação do habitat, controle 
biológico conservativo.
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Due to the economic importance of 
this crop, other methods to control this 
pest have been studied by several authors, 
such as genetic resistance of plants 
(Lourenção et al., 1984; Thomazini 
et al., 2001), use of entomopathogens 
(Giustolin et al. 2001a, 2001b) and 
botanical insecticides (Brunherotto 
& Vendramim, 2001; Thomazini et 
al., 2001). The biological control 
with the parasitoid Trichogramma 
pretiosum Ridley (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae) is successful 
against the SATP, but it is susceptible 
to insecticides applied against the 
whitefly Bemisia tabaci (Genn.) 
(Hemiptera: Aleyrodidae, and is reared 
by specialized laboratory to be applied 
through augmentative biological control 
(Haji et al., 2002). 

However, another future perspective 
for pest control is the habitat manipulation 
by enhancing diversification of plant 
species in time and space in annual 
cropping habitats. This strategy is based 
on the companion planting, which can 
be described as the establishment of two 
or more plant species in close proximity 
so that some cultural benefit is derived, 
such as pest control (Kuepper & Dodson, 
2001). Habitat manipulation may occur 
at the within-crop, within-farm, or 
landscape levels. Various techniques 
to restore agricultural diversity in 
time and space include crop rotations, 
cover crops, vegetation handling, 
intercropping (or polycultures) and 
more complex cropping systems, such 
as ecological corridors and agroforestry 
systems (Altieri et al., 2003; Nicholls & 
Altieri, 2006).

Several studies carried out in the USA, 
Europe and Australia have demonstrated 
the role of crop diversification in 
reducing insect pest infestation, and the 
mechanisms accounting for reduction, 
such as reduced pest colonization rate, 
reduced pest tenure time, oviposition 
interference, and increased mortality due 
to predators and/or parasitoids (Hooks & 
Johnson, 2003; Ponti et al., 2007). These 
mechanisms underlie two hypotheses 
to explain lower pest infestations 
in diversified cropping systems: the 
resource concentration hypothesis and 
the natural enemy hypothesis (Root, 
1973; Ponti et al., 2007).

Under the first assumption, a more 
diverse flora in the agroecosystem 
impairs the ability of insect pests to find 
and utilize their host plant by chemical 
repellence, camouflage, feeding 
inhibition by the presence of non-host 
plants and reduction of immigration 
that result in lower colonization and 
reproduction of pest (Root, 1973; Ponti 
et al., 2007). The second hypothesis 
presumes that more diverse cropping 
systems enhance abundance and 
diversity of natural enemies that reduces 
pest numbers (Andow, 1991, Ponti et al., 
2007), and implied the implementation 
of habit manipulation of non-crop 
species (beneficial insectary plants) 
in the agroecosystem to provide vital 
resources for natural enemies of the crop 
pests, which is known as conservation 
biological control (Landis et al., 2000). 
The concept of encouraging beneficial 
insects with insectary (flowering) plants 
is based on the requirement for many 
adult predatory and parasitic insects to 
feed on nectar and/or pollen, including 
aphidophagous hover-flies, tachinid 
flies, ladybird beetles, lacewings and 
parasitic Hymenoptera (Smith, 1960; 
Colley & Luna, 2000; Berndt & Wratten, 
2005). The larvae of these beneficial 
insects are the primary feeding stage on 
herbivorous arthropods.

Wild or cultivated flowering plants, 
including weeds, in or around the field, 
can increase the diversity of habitats and 
provide shelter, suitable microclimate 
and alternative food sources for natural 
enemies and can significantly increase 
the residency times and thus enhance 
the efficacy of predators and parasitoids 
(Emden, 1965; Altieri & Whitcomb, 
1979; Landis et al., 2000; Altieri et al., 
2003; Berndt & Wratten, 2005).

Research is still needed to identify 
which companion plants have the greatest 
potential for reducing pest infestation of 
the main crops. Species of Leguminosae, 
Apiaceae and Asteraceae have played 
the role as beneficial insectary plants 
(Altieri et al., 2003). According to 
Landis et al. (2000), the selection 
of plants for habitat manipulation 
should consider their suitability in the 
agricultural or horticultural regime in 
which they will be placed. However, 
as pointed out by Hooks & Johnson 

(2003), the indirect role that habitat 
manipulation plays in the population 
dynamics of inset pests and natural 
enemies still remains unclear. Previous 
studies conducted in Brazil indicated 
that SATP could respond, in a variable 
way, to the plant diversification of the 
environment.

In this context, the objective of this 
work was to study the effect of presence 
of the herb coriander (Coriadrum 
sativum L., Apiaceae) and the weed 
Gallant soldier (Galinsoga parviflora 
Cav., Asteraceae) as companion 
plants in tomato crop under organic 
and conventional managements on 
abundance of the tomato pests, mainly 
the SATP, and predators throughout the 
crop cycle.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was conducted in 
two areas of the experimental field of 
Embrapa Hortaliças, located in Brasilia, 
Brazil (15º 56’S, 48° 08’W and 997.6 m 
a.s.l). The soil is characterized as Dark 
Red Latosoil (Oxisol).

The experimental design was a 
randomized block with three replicates 
in a 3 x 2 factorial arrangement: three 
crop diversification levels [tomato in 
monoculture, tomato intercropped with 
coriander, and tomato intercropped with 
coriander and Gallant soldier, a non-
host of tomato pest was used to provide 
floral resources to natural enemies; and 
two cropping systems: organic and 
conventional.

The organic cropping system was 
established in a special area intended 
for researching on organic vegetables 
production system, which has been 
under this management since 2001. 
The organic and conventional areas are 
separated from each other at a distance 
of 100 m. The proximity of the areas of 
organic and conventional production 
allows comparative experiments 
between organic and conventional 
systems in a paired way, a feature which 
is rarely found in this type of study.

The organic area has about 250 m 
of a riparian forest, and is policultivated 
(mainly onions, carrots, broccoli, 
cucumber and garlic), employs crop 
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rotation with corn and uses corn 
and sorghum as green manure. It 
is surrounded by hedgerows of the 
Giant Mexican sunflower [Tithonia 
diversifolia (Hemsl.), Asteraceae] 
and uncultivated areas are maintained 
with spontaneous vegetation, which 
is dominated by the napier grass 
(Pennisetum purpureum Stapt., Poaceae) 
and brachiaria grass (Brachiaria 
decumbens Schum, Poaceae). In the 
hedges of the experiments, rows of corn 
(Zea mays L., Poaceae) and crotalaria 
(Crotalaria juncea L., Leguminosaceae) 
were established as a barrier.

The transplantation of the tomato 
seedlings (hybrid F1 “Duradoro”) took 
place on July 2nd 2004 in both areas, 
and the crop remained in the field for 
101 days (end of harvested period). 
Each plot was formed of 80 tomato 
plants spaced 0.50 m between plants 
and 0.80 m between rows in the inverted 
V-shaped stake system with double 
rows totalizing 25.2 m2 per plot, which 
was spaced of 2 m among themselves. 
The coriander and Gallant soldier were 
planted between the tomato lines.

The plots in both systems had the 
soil ploughed and flower-bedded. 
Fertilization in the organic system was 
done with manure before the cultivation 
and in sidedressing applications. In 
the conventional system, fertilization 
consisted of N-P-K (Makishima & 
Miranda, 1992). The irrigation was done 
by infiltration in the organic system and 
by sprinklers in the conventional one. 
All other agronomic practices, such as 
sprouting and conduction, followed the 
same technical recommendations for 
the crop (Makishima & Miranda, 1992). 
In the conventional system, a blend of 
insecticides, fungicides and miticides 
was sprayed twice a week, after planting. 
The following fungicides chlorothalonil 
(3) and metalaxil+mancozebe (1) were 
applied at the rates recommended 
by the manufacturers; The following 
insecticides and miticides abamectin 
(4), espinosade (4) and cartap (3) 
to control SATP and thiomethoxam 
(4), acephate (4) and imidacloprid 
(2) to control whitefly were applied 
at the rates recommended by the 
manufacturers. Bordeaux mixture was 
applied twice during the experiment to 

control diseases and pests in the organic 
system. Weed control was carried out 
by mechanical weeding and with the 
herbicide glyphosate (directed spray) 
on post-planting in the conventional 
system, and with mechanical weeding 
in the organic system.

Delta traps containing traces of 
sexual SATP pheromones (iscalure Tuta) 
were distributed 1,0 m from the each 
experimental area not to interfere in the 
population samples within the areas. The 
traps were set up in the four corners of 
each area at 0.5 m above ground level. 
Traps were observed three times a 
week and the number of adult tomato 
pinworms captured was recorded.

The SATP population and its natural 
enemies were monitored in organic 
and conventional systems through 
weekly insects sampling. The number 
of pinworms eggs, larvae or adults were 
observed and counted in the field, as 
well as the other herbivores and natural 
enemies which were present from the 
ground to the apex, in five tomato plants/
plot picked at random. The collection 
period lasted 84 days, starting with the 
first issue of floral buds (24 days after 
the transplant) to the end of the harvest. 
The insects observed were classified 
on the feeding habit as herbivores, 
predators or parasitoids. The phenology 
of the plant as well as the weather and 
cultural data were recorded.

Data were statistically analyzed by 
multiple analysis of variance (two-way 
ANOVA) followed by the Student-
Newman-Keuls test (p<0.05) or Mann-
Whitney test (p<0.001) with the software 
Sigmastat V 3.2.

RESULTS AND DISCUSSION
The population densities of adult 

SATP present in the vicinities of the 
areas under organic and conventional 
management, in all samples with sex-
pheromone-baited delta traps, did not 
differ significantly (Fig. 1) (Mann-
Whitney test: σ = 52,7 organic and 
σ = 54,4 conventional, value of t = 
11,114, n=104, p=0,572). It means 
that the population of SATP adults 
was uniformly distributed between the 
experimental areas.

However, the populations of adult 

SATP sampled within the plots showed 
different behavior in the two systems. 
The number of SATP adults was lower 
in the organic system, mainly in the 
treatment with the highest level of 
crop diversification (tomato-coriander-
Gallant soldier), which was followed 
by tomato-coriander and tomato single, 
but there were no differences among 
them (Fig. 2-A) (Fweek = 17,153, g.l.= 
7, p<0,001; Ftreatment = 12,978, g.l.= 5, 
p<0,001; Fweek x treatment = 2,369, g.l.= 35, 
p<0,001). However, in the conventional 
system, the adult population was 
higher, mainly at about 80 days after 
transplantation, when the adult numbers 
increased almost three-fold.

The organic cropping system showed 
lower numbers of SATP eggs when 
compared to the conventional system. 
In the conventional system, there were 
differences in the populations of eggs 
among weeks, among treatments within 
each week (F= 22,103, g.l.= 7, p<0,001), 
among treatments, independently of the 
week (F= 8,127, g.l.= 5, p<0,001), and 
there was interaction between week x 
treatment (F= 1,607, g.l.= 35, p=0,037). 
Although the collection period started 
with the first issue of floral buds (24 days 
after transplant), the variable observed 
began to differentiate from the fifty-two 
days after transplantation, when the 
coriander and Gallant soldier started 
their flowering season, and tomato 
plants bore small fruits. The highest 
numbers of SATP eggs occurred in the 
conventional cropping system from 
80 to 94 days after transplantation, for 
the three crop diversification levels 
(Table 1). The significant differences 
found in this period among the levels 
of crop diversification indicate that 
the oviposition behavior of SATP 
females was affected by complexity of 
vegetation around the tomato plants. In 
the same period, the smallest number of 
eggs was found in the most diverse and 
organic systems (Table 1, treatments 
2 and 3), although organic tomato 
monoculture system did not differ from 
the three crop diversification levels in 
the conventional systems.

The population of SATP caterpillars 
showed a different pattern from adults 
and eggs. The mean number of total 
caterpillars sampled throughout the 

MA Medeiros et al.



303Hortic. bras., v. 27, n. 3, jul.-set. 2009

effective than the natural enemies, which 
were more abundant in the organic 
systems. Similar results were found by 
Andow (1990), who observed that the 
larval-pupae survival of herbivorous 
insects was greater in diverse habitats 
(with a diversity of spontaneous plants) 
than in simple ones.

In the conventional and organic 
system, other herbivorous species were 
found. However, higher densities of 
a few herbivorous species exhibited 
higher density in the conventional 
systems, such as the whitefly, besides 
SATP. In the organic system, the number 
of herbivorous species was higher than 
in the conventional system (Fig. 3-A) 
(Fweek = 4,380, g.l.= 7, p<0,001; Ftreatment 
= 0,576, g.l.= 5, p=0,718; Fweek x treatment 
= 1,674, g.l.= 35, p=0,026), but they 
were considered as secondary tomato 
pests, such as Helicoverpa zea Boddie 
and Spodoptera frugiperda (Smith) 
(Lepidoptera: Noctuidae). Medeiros & 
França1 also observed the presence of 
secondary pest in plantations without 
the interference of insecticides.

The most abundant natural enemies 
in the two cropping systems were 
predaceous arthropods, such as spiders 
(Aranae), ants (Formicidae) and ladybird 
beetles (Coccinellidae). The spiders 
were abundant with uniform distribution 
in the two systems. The ladybird beetles 
appeared only at the end of the cycle in 
the organic system, possibly attracted by 
the coriander inflorescences. Resende 
(2008) also found that higher number 
of ladybird beetles in the intercropping 
of collard with coriander than in the 
monoculture of collard, mainly in the 
flowering season of the coriander. 
The ants were more common in the 
conventional system. Other groups 
of predators were present, such as the 
bedbugs Geocoris sp. (Lygaeidae), 
Orius sp. (Anthocoridae), Nabis sp. 
(Nabidae), Staphylinidae, Syrphidae, 
Dolichopodidae, Dermaptera, the 
neuropteran Chrysoperla externa 
Hagen (Chrysopidae), Mantidae and 
Vespidae.

The greater abundance and diversity 
of predaceous species were found in 
the organic system. The number of 
predaceous in this system reached 

Figure 1. Adults of SATP captured by sexual pheromone traps which were placed in the 
edge of experimental areas under organic and conventional systems (adultos de traça-do-
tomateiro coletados em armadilhas de feromônio, as quais foram instaladas nas bordas das 
áreas experimentais sob sistemas orgânico e convencional). Brasília, Embrapa Hortaliças, 
2004.
Means did not differ from each other by Mann-Whitney test (p<0.001) (médias não diferiram 
entre si pelo teste de Mann-Whitney (p<0.001)).

Table 1. Mean number of SATP eggs per plot sampled in tomato crop with three levels 
of plant diversification in the organic system (1-tomato, 2-tomato-coriander, 3-tomato-
coriander-Gallant soldier) and the conventional system (4-tomato, 5-tomato-coriander, 
6-tomato-coriander-Gallant soldier) (número médio de ovos da traça-do-tomateiro por 
parcela amostrados na cultura do tomate com três níveis de diversificação de plantas no 
sistema orgânico (1- tomate, 2- tomate-coentro e 3- tomate-coentro-botão-de-ouro) e no 
sistema convencional (4- tomate, 5- tomate-coentro e 6- tomate-coentro-botão-de-ouro). 
Brasília, Embrapa Hortaliças, 2004.

Sample time1
Organic system Conventional system

1 2 3 4 5 6
52 days   4,6A2a3   9,0Aa   1,6Aa 9,6Aa   7,6Aab   8,3Aac
59 days   7,0Aa   6,3Aa   2,6Aa 11,3Aa 13,0Aab 14,6Aac
66 days   7,3Aa   6,3Aa   5,3Aa   4,6Aa   7,0Aab   4,0Aac
73 days   6,0Aa   1,3Aa   1,0Aa   3,0Aa   3,6Aab   3,6Aac
80 days 57,3Ab  34,6Aa 13,0Aa 59,0Bb 82,0Bbc 62,3Bbc
87 days   2,3Aa   2,0Aa   0,3Aa 33,6Bb 39,6Bac 34,5Bbc
94 days 21,0Aa 11,6Aa   3,3Aa 45,3Bb 44,6Bac 44,3Bbd

101 days 21,6Aa 13,0Aa 13,3Aa 15,6Aa 14,0Aab 17,6Aac
1Days after transplantation (dias após o transplantio); 2Means followed by the same capital 
letters in the column did not differ from each other by Student–Newman-Keuls test (p<0.05) 
(médias seguidas pelas mesmas letras maúsculas na coluna não diferem entre si pelo teste 
de Student–Newman-Keuls test (p<0.05)); 3Means followed by the same small letters in 
the line did not differ from each other by Student–Newman-Keuls test (p<0.05) (médias 
seguidas pelas mesmas letras minúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de Student–
Newman-Keuls test (p<0.05)).

Effect of plant diversification on abundance of South American tomato pinworm and predators in two cropping systems

in the more diverse and organic system, 
and resulted in relatively high survival 
of caterpillars in relation to the same 
levels of crop diversification in the 
conventional system, it is possible that 
the insectides applied might be more 

tomato cycle did not differ statistically 
among treatments (Fig. 2-B) (Fweek= 
27,290, g.l.= 7, p<0,001; Ftreatment = 2,126, 
g.l.= 5, p=0,069; Fweek x treatment = 2,652, 
g.l.= 35, p<0,001). Considering that 
the mean number of eggs was smaller 
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observed that Gallant soldier was 
very attractive to beneficial insects 
foraging in its flowers. However, 
Nascente (1998) studied the fauna of 
arthropods in tomato crops intercropped 
with four weed species, including 
Gallant soldier, and observed that the 
combination tomato/Gallant soldier 
attracted more herbivores, mainly 
Lygaeidae bugs associated with this 
weed. The most attracted combinations 
to predators and parasitoids were tomato/
Nightshade (Solanum americanum Mill.) 
(Solanacea), and tomato/brachiaria 
grass (Brachiaria plantaginea (Link.) 
(Poaceae).

Letourneau & Goldstein (2001) 
observed that the damage to leaves and 
fruits of tomato caused by arthropods was 
similar among organic and conventional 
farms in California, USA, but the 
arthropod fauna was more diverse and 
the natural enemies were more abundant 
on organic farms. According to these 
authors, organic practices promote 
greater wealth of herbivores, so that the 
community is less dominated by a main 
pest. Additionally, the organic system 
methods promote the conservation of 
species of arthropods in all functional 
groups, which increases the abundance 
of natural enemies, compared to the 
conventional system.

The role of coriander in the system 
is still not clear, but at first glance, it 
may hinder the location of the plants 
by insects (Hilje, 2001). According to 
Andow (1990), non-host plants may 
interfere physically in the settlement 
of adults, and non-host plants reduced 
immigration and increased emigration 
of the herbivorous beetle Epilachna 
varivestis Mulsant (Coccinellidae), 
clearly affecting its behavior. The 
coriander also may cause repellence 
because of the chemical that they give 
off, as pointed out by Andow (1993), 
to mustard intercropped with beans. 
The chemicals of the mustard act 
as antifeedants for E. varivestis and 
contribute to the suppression of its 
populations in the intercropping of bean 
with mustard (Andow, 1993). However, 
the actions of the coriander on the system 
seem to be broader, once in the tenth 
week of the experiment, the coriander 
in bloom showed large amounts of 

Figure 2. Acumulated number of adults (A) and caterpillar (B) of SATP sampled in tomato 
crop with three levels of plant diversification in the organic system (1-tomato, 2-tomato-
coriander, 3-tomato-coriander-Gallant soldier) and the conventional system (4-tomato, 
5-tomato-coriander, 6-tomato-coriander-Gallant soldier) (número acumulado de adultos 
(A) e lagartas (B) da traça-do-tomateiro amostrados na cultura do tomate com três níveis 
de diversificação de plantas no sistema orgânico (1- tomate, 2- tomate-coentro e 3- tomate-
coentro-botão-de-ouro) e no sistema convencional (4- tomate, 5- tomate-coentro e 6- tomate-
coentro-botão-de-ouro). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2004.
Means were compared by Student-Newman-Keuls test (p<0.05) (médias foram comparadas 
pelo teste de Student-Newman-Keuls (p,0.05)). Brasília, DF, 2004. 

the number of natural enemies and 
also confirms the hypothesis of natural 
enemies of Root (1973), considering 
the lower density of eggs and adults 
primarily as a result of the preying 
activity of generalist predaceous 
arthropods.

The Gallant soldier is a weed that 
might have a good potential as beneficial 
insectary plant, attracting natural 
enemies, since the more diversified 
treatments (3 and 6) had the greatest 
amount of predaceous arthropods 
(Fig.  3-B). Botelho et al. (1994) 

the double of the number sampled in 
the conventional system at 80 days 
after transplantation (Fig. 3-B) (Fweek 
= 4,811, g.l.= 7, p<0,001; Ftreatment = 
11,097, g.l.= 5, p<0,001; Fweek x treatment 
= 1,765, g.l.= 35, p<0,001), following 
the increase of population density of 
the tomato pinworm in both cropping 
systems, the number of predaceous 
was proportionately greater with the 
increase of crop diversification level. 
Apparently the plant diversity, including 
weed species, is important to increase 
1Personnal communication
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aphids and in turn attracted a lot of 
ladybird beetles, such as Hippodamia 
convergens  Guér in -Menév i l l e , 
Cycloneda sanguinea L. and Eriopis 
connexa (Germar)(Coccinellidae), 
which were used as alternative preys. 
Resende (2008) also observed the 
infestation of coriander by aphis Aphis 
spiraecola Patch. (Aphididae) at the end 
of the flowering season, which was used 
as food for C. sanguinea. In the present 
study, there were a great number of these 
predators during the other following 

two weeks, and in the conventional 
system, they did not occur. A strategy 
for possible handling may be to cut 
the coriander, forcing the migration of 
predators for the tomato. Risch et al. 
(1982) observed that H. convergens 
were more abundant in monocultures 
than in policultures as a result of plant 
density. In the present study, ladybird 
beetles were attracted by the abundant 
food (aphids) and by the diversity of 
the cropping system (tomato-coriander-
Gallant soldier, which occurred in 

higher abundance). Andow & Risch 
(1985) stated that, if the diversification 
resulted in greater abundance of food 
resources or greater spatial dispersion 
of food, then the predators may be more 
abundant and effective in a diversified 
agroecosystem.

Bes ides  the  SATP,  common 
diseases of tomato such as tospovirus, 
geminivirus, bacterial wilt and powdery 
mildew affected the productivity of 
the organic system. Competition of 
coriander and Gallant soldier with 
tomato also had a direct effect on 
productivity. Probably, the organic 
system is capable of supporting a 
broad arthropod community, including 
a percentage of pests because there are 
several factors working simultaneously 
on the environment, i.e., it is the 
complementarity that makes the system 
viable.

Coriander and Gallant soldier 
associated with tomato affected the 
population dynamics of the arthropod 
community. Even though there is a 
significant difference between the 
population levels achieved in each 
cropping system, the influence of these 
companion plants can be checked by 
various indicators, such as lower densities 
of eggs and adults, greater wealth and 
abundance of general herbivores and 
generalist predators on both cropping 
systems, organic and conventional. 
Further studies should emphazise the 
following unknown aspects: 1) the 
associated plants can be used in a 
spatial arrangement that increases and 
conserves natural enemies and that, at 
the same time, does not present any 
negative influences on the crop, such 
as competition; 2) if management of 
these plants will be enough to ensure 
the protection of the tomato, allowing 
the production of organic tomatoes and 
3) The environmental management to 
minimize the problems caused by the 
diseases of the tomato still remains to 
be studied.
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Figure 3. Acumulated number of herbivorous (A) and predaceous artropods (B) sampled 
in tomato crop with three levels of plant diversification in the organic system (1-tomato, 
2-tomato-coriander, 3-tomato-coriander-Gallant soldier) and the conventional system 
(4-tomato, 5-tomato-coriander, 6-tomato-coriander-Gallant soldier) (número acumulado de 
herbívoros (A) e artrópodes predadores (B) amostrados na cultura do tomate com três níveis 
de diversificação de plantas no sistema orgânico (1- tomate, 2- tomate-coentro e 3- tomate-
coentro-botão-de-ouro) e no sistema convencional (4- tomate solteiro, 5- tomate-coentro e 
6- tomate-coentro-botão-de-ouro). Brasília, Embrapa Hortaliças, 2004.
Mean were compared by Student-Newman-Keuls test (p<0.05) (Médias foram comparadas 
pelo teste de Student-Newnam-Keuls (p,0.05))
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Eggplant is well regarded among the vegetables increasingly 
sought by consumers, whose demand for food with 

potential health promoting effects, such as disease prevention, 
is escalating. It is said that eggplant fruits associate good 
nutritional value (Ribeiro et al., 1998) and therapeutic 
properties (Reis et al., 2007). The rising consumption of 
eggplants, both in natura and as dry extract capsules, offers 
a positive scenario for the expansion of the crop. The area 
in Brazil occupied with eggplant crops ranges from 1,300 to 
1,500 ha (Antonini et al., 2002; Reis et al., 2007). The largest 
cultivated areas are located in the States of São Paulo, Rio de 
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association with cow urine. Horticultura Brasileira 27: 307-313.
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Janeiro, and Paraná (Filgueira, 2003).
The use of adequate organic and mineral fertilization 

ranks among the most important requirements for eggplant 
production, and is especially necessary to meet the plant high 
nutritional demand mainly for nitrogen (N) and phosphorus 
(P), specially in low-fertility areas (Filgueira, 2003; Reis 
et al., 2007). Nitrogen, as essential part of proteins and 
nucleic acids, as well as of the chlorophyll molecule (Taiz & 
Zeiger, 2004), is particularly important for plant growth and 
product final quality (Marschner, 1995). The absence of N in 
nutritive solution negatively affected stem and new leaves 

ABSTRACT
The stem growth, nutrition, and fruit yield of eggplant grown 

with different doses of cattle manure (CM) and magnesium 
thermophosphate (MT) were studied, according to the Central 
Composite Matrix of Box (8.3-518; 8.3-3,018; 48.3-518; 48.3-3,018; 
0.0-1,768; 56.6-1,768; 28.3-0.0; 28.3-3,536; 28.3-1,768). Potassium 
sulfate (KS) was also used (24 g plant-1), as well as a cow urine (COU) 
solution (10 L 100 L-1 H2O, 500 mL plant-1), applied five times in 
topdressing. Two additional treatments were used: MT without COU 
and triple superphosphate + urea (TS plus Ur), both with nutrient 
levels (CM, P2O5, and KS) corresponding to the combination 28.3-
1,768. The experimental design was blocks at random, with three 
replications. CM doses improved plant height (PH) (29.1 t ha-1 of 
CM; 69.84 cm) and stem diameter (37.8 t ha-1; 19.8 mm), fitting 
into a quadratic model. However, due to the positive interaction 
between CM and MT, PH increased up to 86.87 cm when the same 
CM dose was combined with 3,536 kg ha-1 of MT. CM doses had also 
a quadratic effect over number of fruits, fruit production per plant, 
average fruit weight (AFW), and yield, with respective maximum 
values corresponding to 53.4 t ha-1 (13 fruit), 55.8 t ha-1 (2,822 g 
plant-1), 47.8 t ha-1 (210 g fruit-1), and 48.8 t ha-1 (34.3 t ha-1), without 
significant effects of MT. N and P foliar contents did not change with 
treatments. CM doses increased K, Ca, and S, and decreased Mg foliar 
contents. But, concerning Ca, was observed negative interaction of 
MT. COU showed no effect over the characteristics analyzed. The 
effect of TS + Ur was larger than that of MT + COU on PH and 
production indexes, except for AFW, but did not differ from them 
as to macronutrient foliar contents.

Keywords: Solanum melongena, organic fertilization, alternative 
fertilization management, unconventional fertilization.

RESUMO
Crescimento, nutrição e produção de berinjela cultivada 

com esterco bovino e termofosfato magnesiano associados à 
urina de vaca

Objetivou-se estudar o crescimento do caule, a nutrição e a pro-
dução da berinjela cultivada com diferentes doses de esterco bovino 
(EB) e termofosfato magnesiano (TM) conforme a matriz Composto 
Central de Box (8,3-518; 8,3-3.018; 48,3-518; 48,3-3.018; 0,0-1.768; 
56,6-1.768; 28,3-0,0; 28,3-3.536; 28,3-1.768). Foi acrescentado 
sulfato de potássio (SK, 24 g planta-1) e foram realizadas cinco 
aplicações de 500 mL planta-1 de uma solução de urina de vaca (UV, 
10 L 100 L-1 H2O). Adicionaram-se os tratamentos TM sem UV e 
superfosfato triplo com uréia (ST com Ur), equivalendo em EB, 
P2O5 e SK à combinação 28,3-1.768. O delineamento experimental 
utilizado foi blocos casualizados, com três repetições. As doses de 
EB apresentaram efeito quadrático e proporcionaram a maior altura 
de planta (AP) e o maior diâmetro do caule, respectivamente, 29,1 
t ha-1 de EB (69,84 cm) e 37,8 t ha-1 (19,8 mm). Porém, AP atingiu 
86,87 cm quando essa dose de EB foi combinada com 3.536 kg ha-1 de 
TM, devido à interação positiva. O número de frutos, a produção por 
planta, o peso médio de frutos (PMF) e a produtividade aumentaram 
quadraticamente com as doses de EB, sem efeito do TM, atingindo 
valores máximos com 53,4 t ha-1 (13 frutos), 55,8 t ha-1 (2.822g), 47,8 
t ha-1 (210 g) e 48,8 t ha-1 (34,3 t ha-1), respectivamente. Os teores 
foliares de N e P não variaram com os tratamentos. As doses de EB 
elevaram os teores foliares de K, Ca e S, com TM interagindo nega-
tivamente para Ca, e diminuíram os teores de Mg. A UV não afetou 
nenhum dos parâmetros. O ST com Ur superou o TM com UV para 
AP e os índices produtivos, exceto o PMF, bem como não diferiram 
para os teores foliares dos macronutrientes.

Palavras-chave: Solanum melongena, adubação orgânica, manejo 
alternativo, fertilização não-convencional.

(Recebido para publicação em 7 de maio de 2008; aceito em 23 de junho de 2009)
(Received in May 7, 2008; accepted in June 23, 2009)
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growth in eggplants (Haag & Homa, 
1981). P deficiency may significantly 
reduce productivity, as it induces flower 
abscission (Ribeiro et al., 1998). This 
nutrient plays an important role on 
energy transfer in cells, respiration, 
and photosynthesis, besides being 
a structural component of nucleic 
acids, as well as of several coenzymes, 
phosphoproteins, and phospholipids 
(Grant et al., 2001).

Research showing the immediate 
and significant effects of industrialized 
fertilizers has been the norm for a long 
period and effectively contributed to 
discourage alternative soil management. 
Therefore, more information is needed 
on the growing of eggplants and other 
vegetable crops using alternative sources 
of nutrients, a useful knowledge to 
improve production systems in general. 
There is a reasonable amount of inputs 
that can be used. Organic fertilizers 
and low-solubility phosphates are non-
conventional sources of respectively N 
and P, also used in organic production 
(FAO, 1999), a cropping system that 
increases significantly in Brazil, despite 
the institutional knowledge gaps.

Organic fertilization, although used 
for thousands of years in agricultural 
soils, has only recently been on the 
spot due to the conviction of its positive 
effects over physical, chemical, and 
biological soil properties. The high costs 
of soluble mineral fertilizers (Santos et 
al., 2001) and the remarkable potential 
growth of organic production worldwide 
have also contributed to this momentum. 
Among the organic fertilizers used 
in vegetable production, livestock 
manures stand out due to their positive 
effects on soil conditioning and nutrient 
availability, especially N (Almeida, 
1991). The amount recommended for 
growing eggplants varies usually from 
5 to 40 t ha-1 (Ribeiro et al., 1998; 
Reis et al., 2007). When considering 
non-conventional phosphate sources, 
magnesium thermophosphate shows 
similar  performance to soluble 
phosphates (Novais & Smyth, 1999). 
However, due to the limited volume of 
research, magnesium thermophosphate 
is not widely accepted for growing 
vegetable crops. Cow urine is also 
used as a nitrogen source, and presents 

significant levels of potassium and 
boron (Gadelha, 2001).

Considering what was presented so 
far, the objective of this work was to 
study stem growth, nutrition, and fruit 
yield in eggplant grown with different 
doses of cattle manure and magnesium 
thermophosphate, associated with cow 
urine. In the long term, we intend to 
expand the knowledge on eggplant 
cultivation using alternative inputs.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was carried out in the 
County of Areia, State of Paraíba, located 
in the microregion of Brejo Paraibano, 
in hot and humid weather (class As, 
according to Köppen), with fall-winter 
rains. During the experimental period 
(October 2003 to March 2004), the 
precipitation reached 138.1 mm in the 
first three months, while a much higher 
amount of rain (964.7 mm) fell from 
January to March 2004. The soil in the 
experimental area is a typical Quartz 
psamment, sandy loam texture, showing 
the following chemical characteristics: 
pH in water (1:2.5) = 5.7; organic matter 
(g dm-3) = 19.3; H+ + Al+3; Al+3; Na; 
Ca+2; Mg+2 (mmolc dm-3) = 62; zero; 
1.1; 27; 10; besides P and K (mg dm-3) 
= 3.7 and 48.3, respectively. The weeds 
in the experimental area were mown 
and the vegetal residues were removed 
with a rake.

The experimental design was blocks 
at random, with three replications. The 
experimental plot was composed of 
four four-plant rows of cultivar Ciça, 
spaced at 1.0 x 0.80 m, covering 12.8 
m2. Treatments consisted of different 
doses of cattle manure (t ha-1) and 
magnesium thermophosphate (kg ha-1), 
respectively, following the Central 
Composite Matrix of Box: 8.3-518; 
8.3-3,018; 48.3-518; 48.3-3,018; 0.0-
1,768; 56.6-1,768; 28.3-0.0; 28.3-3,536; 
28.3-1,768. Potassium sulphate was also 
used (24 g plant-1), as well as cow urine, 
applied in side-dressing. The treatments 
magnesium thermophosphate without 
cow urine and triple superphosphate 
+ urea were added, corresponding in 
cattle manure, P2O5, and K2SO4, to the 
combination 28.3-1,768, mean point 

for doses. The cattle manure presented 
the following macronutrients in its 
composition (g kg-1: N = 10.3; P = 3.6; 
K = 22.3; S = 6.7; Ca = 2.5, Mg = 108) 
and micronutrients (mg kg-1: B = 38.5; 
Cu = 15.0; Fe = 8,964.0; Mn = 278.5; Zn 
= 64.3), besides Na (7,553.3 mg kg-1). 
The cow urine presented N, P, K, Ca, 
Mg, S (3.0, 0.0016, 61.33, 0.02, 0.28, 
0.49 g L-1, respectively), B, Cu, Fe, 
Mn, and Zn (38.8, 0.07, 0.95, 0.12, and 
0.17 mg L-1, respectively), and also Na 
(1,031.3 mg L-1).

Organic and mineral fertilizers were 
incorporated into the furrows (0.25 m 
high) a week before transplanting the 
seedlings. The cow urine was applied 
(500 mL plant-1) as a solution (10 L 100 
L-1 H20), 15, 30, 45, 60, and 75 days after 
transplant. For urea, each application 
consisted of 3.5 g plant-1, dissolved into 
0.5 L H2O. Two sprout thinning beneath 
the first bifurcation, as well as hoeing 
and furrow up-earthing, using a hoe, 
were carried out. Deltametrin 2.5 E (6.0 
mL 20.0 L-1 H2O) was sprayed weekly to 
control the populational disequilibrium 
of Diabrotica speciosa. Conventional 
sprinkling irrigation was used only at 
the beginning of the crop cycle, when 
precipitation was not sufficient.

Fifty days after transplant, blades of 
the forth and fifth fully developed leaves 
from top to bottom were collected in the 
four central plants of each experimental 
plot for determining the macronutrient 
contents, according to Tedesco et al. 
(1995). These plants were also measured 
for height (taken from soil surface up 
to the insertion of the last leaf of the 
highest stem) and stem diameter (at 4 
cm from the plant base), using a ruler 
and a caliper, respectively, 60 days after 
transplant. In each harvest, fruits were 
classified as healthy or non-commercial 
prior to count and weighing. Total fruit 
production per plant was calculated 
taking into account all fruits, as well 
as the average fruit weight, calculated 
by dividing the total fruit weight by 
the number of fruits harvested. Yield 
was determined considering only the 
healthy fruits. The last harvest was 
carried out 100 days after transplant, 
when soil samples were collected from 
each experimental plot for chemical 
analysis, according to Ferreira et al. 
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(1990). The results of the analyses 
showed variation in the soil chemical 
attributes, and the maximum value (MV) 
for each characteristic was calculated 
with the doses of cattle manure (e) 
and magnesium thermophosphate 
(t) obtained by derivations from 
the respective regression equations 
(significant at 1% (**), 5% (*), and 10% 
() probability levels by the F test): pH, 
in CaCl2 (ŷ = 5.3572 + 0.041155**e 
+ 0.0001804**t – 0.000365013**e2; 
R2 = 0.94 and MV = 7.13); P (ŷ = 
-26.6487 + 3.32641**e + 0.0685788**t 
– 0.0299866e2 – 0.0000127*t2; R2 = 
0.91 and MV = 158.0 mg dm-3); K (ŷ = 
88.466 + 5.3049**e; R2 = 0.99 and MV 
= 388.72 mg dm-3); Ca (ŷ = 25.2732 + 
0.53623**e + 0.0061999**t; R2 = 0.84 
and MV = 77.54 mmolc dm-3); Mg (ŷ = 
13.385 + 0.17423**e + 0.0028809**t; 
R2 = 0.84 and VM = 33.44 mmolc dm-3); 
organic matter (non significant; general 
mean = 37.26 g dm-3).

In the statistical analysis, we used 
response curves when there was only 
one significant factor, and response 
surfaces when two factors or their 
interaction were significant. An isolated 
effect within the model was accepted 
as significant up to 10% probability 
(Alvarez, 1991). For the analysis of 
contrasts, we used the F test, which is 
decisive in the case of two means, and 
also the Bonferroni test, chosen due to 
the non-orthogonality.

RESULTS AND DISCUSSION

Stem growth and fruit yield - Plant 
height and stem diameter increased 
quadratically as function of cattle manure 
(CM) doses, with a positive interaction 
with magnesium thermophosphate (MT) 
(Figures 1A and 1B). MT probably 
lessened some deleterious effect from 
the highest amounts of CM, increasing 
plant height up to 89.82 cm. When 
considering the effect of CM alone, 
the largest plant height (69.84 cm) was 
obtained with 29.1 t ha-1, while stem 
diameter reached the maximum value 
(19.8 mm) with 37.8 t ha-1. When the 
same CM dose was combined with 
3.536 kg ha-1 of MT, plant height 
reached 86.87 cm due to the positive 
interaction between fertilizers. As CM is 

the prime N source, in a way, the results 
observed followed those of Kamili et 
al. (2002), who reported an increase 
in plant height in eggplant with the 
increase of N. Results were similar to 
those reported by Haag & Homa (1981), 
who observed a significant decrease 
in eggplant stem thickness when N 
was absent. In addition, B and Zn also 
found in the CM, positively affect stem 
diameter (Ribeiro et al., 1998), being 
well known that the incorporation of 

organic matter in the soil substantially 
improves plant growth and development 
(Kiehl, 1985).

Fruit yield (Figure 2A) and number of 
fruits per plant (Figure 2B), average fruit 
weight (Figure 2C), and productivity 
(Figure 2D) increased quadratically 
exclusively as function of CM doses, 
reaching the maximum figures with 55.8 
t ha-1 (2,822 g), 53.4 t ha-1 (13 fruits), 
47.8 t ha-1 (210 g), and 48.8 t ha-1 (34.3 
t ha-1), respectively. The drawback in 

Figure 1. Plant height (A) and stem diameter (B) of eggplant as function of different doses 
of cattle manure and/or magnesium thermophosphate (altura de planta (A) e diâmetro do 
caule (B) de berinjela em função de diferentes doses de esterco bovino e/ou termofosfato 
magnesiano). */▲Significant at 5 and 10% probability and ns non-significant, F test. Areia, 
UFPB, 2005.
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Figure 2. Fruit production (A) and fruit number (B) per plant, average fruit weight (C), and 
yield (D) of eggplant as function of different doses of cattle manure (produção (A) e número 
(B) de frutos, peso médio de fruto (C) e produtividade (D) de berinjela em função de difer-
entes doses de esterco bovino). **/*/▲Significant at 1, 5, and 10% probability, respectively, F 
test. Areia, UFPB, 2005.

fruit production due to excessively 
high CM doses was probably caused 
by the increase of soluble salts in the 
soil, which negatively interfered with 
fruit number and weight. Even average 
amounts of CM may lead to increments 
of soluble salts and electric conductivity 
in the substrate (Rodrigues & Casali, 
1998; Cavalcante et al., 2007), which 
results in negative effects on plant 
development and production. The 
largest number of fruits per plant was 
smaller than that found by Antonini 
et al. (2002) for the same cultivar (23 
fruits), using conventional fertilization 
in a lower plant density. As to the 
average fruit weight, the maximum 
value was within the interval 200 - 250 
g, reported by Ribeiro et al. (1998) for 

A B

C D

Table 1. Treatment means and contrast estimates (ŷ) for magnesium thermophosphate with and without cow urine and triple superphosphate 
+ urea versus magnesium thermophosphate + cow urine for leaf contents of macronutrients in eggplant (médias de tratamentos e estimativa 
(ŷ) dos contrastes para termofosfato magnesiano sem e com urina de vaca e superfosfato triplo com uréia versus termofosfato magnesiano 
com urina de vaca para os teores foliares de macronutrientes em berinjela). Areia, UFPB, 2005.

Characteristics
Means Y

MT1 plus 
COU2

MT1 without 
COU2 TS3 + Ur4 MT without COU x 

MT plus COU
TS + Ur4 x MT + 

COU
Plant height (cm) 85.83 85.0 84.50 -0.83ns -1.33*
Stem diameter (mm) 19.83 18.42 18.92 -1.41ns -0.91ns

Number of fruits per plant 12.25 11.94 15.84 -0.31ns 3.59**
Yield (g plant-1) 2544.79 2462.77 3353.23 -82.02ns 808.44**
Average fruit weight (g) 207.61 206.23 211.85 -1.38ns 4.24ns

Defective fruits (%) 3.92 6.13 3.51 2.21ns -0.41ns

Yield (t ha-1) 30.66 29.21 40.70 -1.45ns 10.04**
Means followed by **/* differ significantly from each other, F test, respectively p<0.01 and p<0.05; nsnon-significant; 1/MT = magnesium 
thermophosphate; 2/COU = cow urine; 3/TS = triple superphosphate; 4/Ur = urea.

Table 2. Treatment means and contrast estimates (ŷ) for magnesium thermophosphate with and without cow urine and triple superphosphate 
+ urea versus magnesium thermophosphate + cow urine for leaf contents of macronutrients in eggplant (médias de tratamentos e estimativa 
(ŷ) dos contrastes termofosfato magnesiano sem e com urina de vaca e superfosfato triplo com uréia versus termofosfato magnesiano com 
urina de vaca para os teores foliares de macronutrientes em berinjela). Areia, UFPB, 2005.

Macronutrients
Means Ŷ

MT1 with 
COU2

MT1 without 
COU2 TS3 + Ur4 MT without COU x 

MT with COU
TS with Ur + 

MT with COU
g kg-1

Nitrogen 51.34 41.42 49.99 -9.92ns -1.35ns

Phosphorus 5.54 5.79 6.53 0.25ns 0.99ns

Potassium 35.16 35.71 34.79 0.55ns -0.37ns

Calcium 14.19 17.29 14.60 3.10ns 0.41ns

Magnesium 7.00 7.69 6.93 0.69ns -0.07ns

Sulphur 4.48 5.29 4.12 0.81ns -0.36ns

ns= Non-significant, F test; 1/MT = magnesium thermophosphate; 2/COU = cow urine; 3/TS = triple superphosphate; 4/Ur = 
urea.

ŷ = 1424.9 + 50.075**x - 0.4487*x²
R2= 0.98
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the same cultivar. Despite the positive 
interaction between CM and TM on plant 
height (Figure 1A), the expectancies 
of observing a similar effect over 
number of fruits per plant were not 
confirmed. This suggests a considerable 
influence of lateral branching over this 
characteristic, in which the effect of 
CM is more likely to be effective due 
to the N content. The highest observed 
yield exceeded the national average 
(25 t ha-1) (Ribeiro et al. 1998), as well 
as the figures reported by Castro et al. 
(2004), who worked with the hybrid 
F-100 in an organic system, with green 
manure (1.4 m x 0.7 m spacing): 21.5 
and 20.5 t ha-1 in monoculture and 
intercropping, respectively. The low 
percentage of non-commercial fruits, 
with an average of only 4.8% in the 
experiment, was decisive to reach such 
a good crop yield.

The absence of a general response 
to MT, which only enhanced CM 
effect on plant height, was not due to 
lack of solubility, once MT is among 
the most soluble phosphate sources 
(Novais & Smyth, 1999). This was 
evidenced by the chemical soil analysis 
of the experimental plots, previously 
mentioned. However, plant response 
to P is favored by an abundant N 
supply (Yamada, 2002). Therefore, 
it is likely that N amounts, available 
only out of an organic source, were 
not enough to promote P effects. In 
addition, P is precipitated by Ca under 
higher soil pH and becomes unavailable 
to plants (Novais & Smyth, 1999). 
In the present study, both nutrients 
were simultaneously supplied by MT. 
Among others, these factors certainly 
contributed, alone or together, to the 
lack of a general response to MT.

The contrast between MT without 
COU and MT + COU was not significant 
for any of the characteristics studied 
(Table 1). Leaching of urine nutrients, 
especially N-NO3, probably occurred. 
In addition, some minor components 
of the urine, such as the hippuric 
acid, may have altered N microbial 
transformations, promoting an increase 
in NH3 volatilization in the soil (Shand 
et al., 2002). Moreover, K addition by 
the urine, a highly demanded nutrient 
for fruit yield in eggplant, was probably 
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Figure 3. Leaf contents of potassium (A), calcium (B), magnesium (C), and sulphur (D) in 
eggplant as function of different doses of cattle manure and/or magnesium thermophosphate 
(teores de potássio (A), cálcio (B), magnésio (C) e enxofre (D) na folha de berinjela em 
função de diferentes doses de esterco bovino e/ou termofosfato magnesiano). **/▲Significant 
at 1 and 10% probability and ns non-significant, F test. Areia, UFPB, 2005.
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minimized by K supply through CM and 
potassium sulfate.

When comparing the treatment 
Triple Superphosphate + Urea to the 
treatment MT + COU (Table 1), the first 
showed the best results for number of 
fruits per plant (3.59 fruits plant-1), plant 
production (808.44 g plant-1), and yield 
(10.04 t ha-1), and poorer results for plant 
height (-1.33 cm). Taller plants produce 
more fruits (Amaral Junior et al., 1997). 
However, this was not observed in the 
present study, probably because of the 
small differences among treatments.

Leaf macronutrients - There was 
no significant effect of doses of cattle 
manure (CM) (10.3 g kg-1 N) and 
magnesium thermophosphate (MT) 
(16% P2O5 soluble in citric acid) in the 
leaf contents of N and P, whose general 
average values were 49.8 and 4.97 g 
kg-1, respectively. On the lower manure 
doses, N concentration in the manure 
may probably have compensated for the 
N leaf contents observed when higher 
manure doses were used, resulting in 
the lack of significance in the analysis 
of regression. Nevertheless, under lower 
manure doses, visible plant growth 
impairment, as well as chlorophyll loss 
in older leaves, was observed, which 
indicates N deficiency, according to 
Raij (1991). The lack of response of 
P contents in the leaves to the MT 
doses was probably due to the non-
proportionality between P availability 
and MT doses, which might have 
been caused by P fixation in the soil 
(Novais & Smyth, 1999; Grant et al., 
2001). According to Yamada (2002), N 
promotes an increase in P absorption. 
However, there was no interaction 
between MT and manure. The nitrogen 
amounts slowly released by the manure 
were probably insufficient to trigger a 
response. The lack of an isolated effect 
of manure (3.6 g kg-1 P), an organic 
fertilizer responsible for improving 
vegetal growth, was probably due to 
an increase in P demand by other plant 
organs, leading to little variation in leaf 
contents.

An increase in K contents in leaves 
was observed only when cattle manure 
was used (Figure 3A), confirming that 
organic fertilizers may release high 
levels of this nutrient shortly after their 

incorporation in the soil (Rodrigues 
& Casali, 1998). The basic doses of 
potassium sulphate and cow urine, 
which also added K, led to a steep 
linear increment (0.0492) in K for each 
manure unit applied, resulting in 35.6 
g kg-1 K for the highest dose applied 
(56.6 t ha-1). Manure doses may also 
have promoted root growth and water 
retention (Kiehl, 1985) of the sandy soil 
in the experimental area, increasing the 
uptake of K, which moves by diffusion. 
However, as there was a decrease in 
yield from 55.8 t ha-1 of manure ahead, 
we inferred that the increasing linear 
response shows a luxury nutrient 
consumption.

Ca contents in leaves increased with 
increasing manure doses, reaching 16.0 
g kg-1 and adjusting to a square root 
model. Ca levels started to decrease 
with increasing doses of MT, due to 
the negative interaction (Figure 3B). 
The highest Ca content in leaves (14.3 
g kg-1) was found at 21.1 t ha-1 of 
manure and 988.3 kg ha-1 of MT. Ca 
plays an important role in avoiding 
the fruit blossom-end rot, although the 
disorder can also be observed in plants 
showing high Ca leaf concentrations. 
This happens due to the low mobility 
of Ca in the phloem: Ca reaches the 
fruits mainly via xylem, by means 
of the transpiration stream (Mengel 
& Kirkby, 1987; Marschner, 1995). 
As plants in general did not show 
any deficiency symptoms and the 
blossom-end rot was not a problem in 
this experiment, we concluded that the 
soil Ca content (average initial level of 
27.0 mmolc dm-3) was not limiting. The 
negative interaction between manure 
and TM, regarding Ca contents might 
have happened due to a simultaneous 
reduction in manure mineralization 
(Siqueira & Franco, 1988) and increase 
in the soil mechanisms of Ca retention 
(Novais & Smith, 1999), as function of 
the linear increase in the soil pH up to 
alkaline values observed with the rising 
thermophosphate doses.

Leaf contents of Mg responded to 
manure doses according to a decreasing 
square root model and reached the lowest 
level (6.72 g kg-1) when the highest 
manure dose was applied (Figure 3C). 
The high Mg content in leaves, in general 

within the optimum range mentioned by 
Marschner (1995), confirmed the high 
amount of Mg in the soil (10 mmolc dm3) 
and its reasonable amount in the cattle 
manure (10.8 g kg-1). Nevertheless, as it 
was observed, with higher amounts of 
organic fertilizer, the high K supply may 
have decreased the Mg absorption and 
physiological availability. Moreover, 
a simultaneous dilution effect is also 
acceptable. The absence of a general 
response of leaf contents of Mg to MT, 
an Mg source (7%), was probably due 
to the antagonistic effect of the increase 
in Ca availability (Mengel & Kirkby, 
1987), once Ca is also supplied by MT 
(20%).

There was a linear increase in S leaf 
contents with the cattle manure doses. 
The highest S content (5.12 g kg-1) was 
reached when the highest manure dose 
was applied (Figure 3D). An increase in 
the initial constant was noticed (4.3881), 
probably because potassium sulfate 
was employed in the experiment onset. 
Despite showing low demand for S 
(Haag & Homa, 1981), eggplant roots 
do not have an efficient mechanism to 
avoid S excessive uptake. However, the 
linear response confirms the increase 
in S uptake due to the rising manure 
doses.

Although the leaf contents of these 
macronutrients, except for K and Ca, 
were within the range recommended by 
Malavolta (1987) for eggplant (N: 48.2; 
P: 3.6; K: 40.9; Ca: 22.7; Mg: 0.7; and S: 
0.0 g kg-1), no comparisons were carried 
out, once results were obtained for 
plants under conventional fertilization. 
According to Raij (1991), leaf analysis 
is more efficient to diagnose low nutrient 
levels, i.e., severe deficiency. Magalhães 
(1988) mentions the macronutrient 
contents below which severe deficiency 
can be observed in vegetables (N, P 
and K, Ca, Mg and S = 15.0; 2.0; 15.0; 
8.0; 2.0; and 2.0 g kg-1, respectively). 
These figures were taken as reference 
in the present work due to the lack of 
research on the subject. Our results 
showed nutrient contents high above the 
reference figures, evidencing that plants 
were not under severe limitation.

T h e  c o n t r a s t  m a g n e s i u m 
thermophosphate (MT) with and without 
cow urine (COU) was not significant 
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for any of the macronutrients (Table 
2), showing that cow urine did not 
significantly altere the macronutrient 
leaf contents. When considering 
particularly N and K, found in greater 
amounts in cow urine, it is possible that 
the high precipitation during the long 
period of the experiment (138.1 and 
964.7 mm respectively in the first and 
in the last three months), has minimized 
the cow urine effect due to leaching 
losses, which were enhanced by the 
liquid nature of the urine. The contrast 
between triple superphosphate + urea 
and MT + COU was also non-significant 
for macronutrient leaf contents (Table 
2). This probably happened because 
nutrient contents in plant organs are not 
always proportional to the amount taken 
up, once the effects of concentration and 
dilution, according to Taiz & Zeiger 
(2004), may take place for nutrients 
mobile in the soil, especially for N, 
due to the balance between source and 
sink.

In conclusion, stem growth and both 
the nutritional and production indexes 
in eggplant were more affected by the 
cattle manure than by the magnesium 
thermophosphate, once the latter 
influenced significantly simply plant 
height and Ca content in leaves, and 
even though, only when in interaction 
with the manure. In general, leaf contents 
of macronutrients did not point to a 
severe limitation to plants. Cow urine 
did not affect any of the characteristics 
studied, while the triple superphosphate 
+ urea promoted better results than the 
magnesium thermophosphate + cow 
urine for plant height and production 
indexes, except for average fruit weight. 
There were no significant differences 
among these treatments regarding 
leaf contents of macronutrients. The 
good eggplant production indexes 
observed under these experimental 
conditions when only cattle manure 
was used confirmed the eggplant ability 
to use the nutrients available in the 
manure. It should be also mentioned 
that once cattle manure is not the animal 
manure presenting the highest nutrient 
concentration, its well-known effects 
as a soil conditioning agent certainly 
also contributed to the production of a 

reasonable sum of commercial fruits. 
In spite of our results, more studies 
are needed to broaden the eggplant 
fertilization management using the 
alternative fertilizers tested in this work, 
definitely including studies in different 
soil conditions.
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A Melissa officinalis L., erva-cidreira 
verdadeira ou melissa foi a quinta 

planta medicinal mais importante no 
Paraná, quanto ao valor bruto da produ-
ção, atingindo R$ 1.222.520,00 na safra 
2001/2002. A melissa é considerada 
espécie de boa rentabilidade, cuja renda 
bruta é estimada em R$ 12.000,00 ha-1 
ano-1, para um preço pago de R$ 6,00 
kg-1 de matéria prima seca e produtivi-
dade de 2 t ha-1 ano-1 (Corrêa Júnior & 
Scheffer, 2004).

A planta é herbácea, perene, com 
caules ramificados desde a base, com 
30 a 60 cm de altura. Suas folhas e 
inflorescências são utilizadas como 
aromatizantes de alimentos, fonte de 

fragrâncias e para fins medicinais, 
sendo preparadas na forma de infusão. 
Dentre as plantas aromáticas, a melissa 
destaca-se pela peculiaridade de seu 
óleo essencial, rico em citral, citronelal, 
citronelol, limoneno, linalol e geraniol, 
possuindo ação bacteriostática. Devido 
à presença de taninos, apresenta ação 
virustática. As propriedades medicinais 
são calmante, contra dispepsia, estados 
gripais, bronquite crônica, cefaleias, 
enxaqueca, dores de origem reumática e 
para normalizar as funções gastrointes-
tinais (Lorenzi & Matos, 2002).

O óleo essencial está localizado em 
tricomas glandulares peltados que são 
encontrados em ambas as superfícies 

das folhas. Os tricomas capitados não 
possuem óleo essencial, apenas alguns 
lipídeos e carboidratos (Martins & Pas-
tori, 2004). Logo, torna-se importante 
avaliar como o sistema de cultivo pode 
interferir na produção de folhas e con-
sequentemente na quantidade de óleo 
essencial produzido pela planta. Um dos 
tratos culturais inclui a cobertura do solo 
com materiais vegetais ou sintéticos. 
Consultando vários trabalhos realizados, 
observou-se que os resultados obtidos 
variam de acordo com os materiais de 
cobertura do solo empregados e as con-
dições edafoclimáticas em que a cultura 
está sendo desenvolvida (Queiroga et 
al., 2002; Araújo et al., 2003; Negreiros 
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RESUMO
Avaliou-se o efeito de diferentes tipos de cobertura do solo e 

épocas de colheita sobre a produção de biomassa e o rendimento de 
óleo essencial de Melissa officinalis. O experimento foi conduzido 
na Estação Experimental do Canguiri da UFPR, no município de 
Pinhais-PR, de novembro de 2005 a maio de 2006. Os tratamentos 
testados foram acículas de pinus, plástico preto e a testemunha sem 
cobertura. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso em 
arranjo de parcelas subdivididas no tempo, com seis repetições e 20 
plantas por parcela. Foram feitas três colheitas, aos 84, 134 e 191 
dias após o plantio, sendo o corte dos ramos feito a 10 cm do solo. 
Foram avaliados a massa fresca e seca por planta e por hectare e o 
teor de óleo essencial por hidrodestilação. Não houve efeito signi-
ficativo da interação entre coberturas do solo e épocas de colheita 
sobre as características analisadas. Houve decréscimo na produção 
de biomassa na terceira colheita, uma vez que o rendimento médio 
de massa seca que foi de 976 e 1135 kg ha-1 na primeira e segunda 
colheitas, respectivamente, reduziu para 781 kg ha-1 na terceira. O 
rendimento de óleo essencial também reduziu com as colheitas su-
cessivas, cujos valores médios foram de 4,63; 2,97 e 0,43 L ha-1 na 
primeira, segunda e terceira colheitas, respectivamente. Concluiu-se 
que a cobertura do solo com acículas de pinus e plástico preto não 
interferiram no rendimento de biomassa e de óleo essencial da M. 
officinalis. O crescimento e o acúmulo de óleo essencial da M. 
officinalis reduzem nas colheitas realizadas no outono na região de 
Pinhais-PR.

Palavras-chave: Melissa officinalis, planta medicinal, óleo essencial, 
cobertura morta.

ABSTRACT
Types of mulching and harvesting time on lemon balm 

production

The effect of covering and harvesting time on biomass production 
and essential oil production of Melissa officinalis was evaluated. The 
experiment was carried out at the Estação Experimental de Canguiri, 
Pinhais, Paraná State, Brazil, from November 2005 to May 2006. The 
treatments included pine needles, black plastic and control without 
covering. The experimental design was of randomized blocks in split 
plot in time with six replications and 20 plants per experimental unit. 
Three harvests were performed (84, 134 and 191 days after planting), 
cutting the stems at 10 cm from the soil surface. The fresh and dry 
masses per plant and essential oil yield by hidrodestilation were 
determined. There was no significant effect of the interaction between 
the mulch and the harvesting time for the evaluated characteristics. 
A decrease in biomass production was observed at the third harvest, 
where the average of dry mass production was of 976 and 1135 kg 
ha-1 at the first and second harvest respectively, reducing to 781 kg 
ha-1 at the third harvest. The essential oil production also decreased 
with the successive harvests, being 4.63; 2.97 and 0.43 L ha-1 at the 
first, second and third harvest, respectively. The type of mulching did 
not interfere in biomass and essential oil production of M. officinalis. 
The vegetative growth and essential oil accumulation of M. officinalis 
decreased in the autumn harvest in Pinhais.

Keywords: Melissa officinalis, medicinal plant, essencial oil, 
mulch.
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et al., 2005).
Dentre as coberturas do solo mais 

utilizadas está o plástico preto, cujo uso 
resulta em aumento de produtividade; 
antecipação da colheita, devido ao au-
mento da taxa de desenvolvimento, que 
é proporcionada pela maior temperatura 
e menor amplitude térmica do solo co-
berto; redução da infestação por pragas 
e pelas doenças por elas disseminadas 
e controle de plantas invasoras (Ga-
lambosi & Szebeni-Galambosi, 1992; 
Miranda et al., 2003). A proteção do solo 
com cobertura morta também apresenta 
vantagens semelhantes, como a redução 
da erosão e das perdas de nutrientes por 
lixiviação (Corrêa et al., 2003).

O objetivo deste trabalho foi avaliar 
a produção de biomassa e óleo essencial 
de melissa cultivada sob diferentes tipos 
de cobertura do solo em três épocas de 
colheita.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido 
entre setembro de 2005 e maio de 2006, 
na Estação Experimental do Canguiri da 
Universidade Federal do Paraná, no mu-
nicípio de Pinhais-PR (25º25’ S; 40º42’ 
W; 930 m de altitude). O clima corres-
pondente à região é o Cfb (Köppen), 
cujas características são: subtropical 
super úmido, mesotérmico com verões 
frescos e geadas severas demasiadamen-
te frequentes, sem estação seca definida. 
O solo em análise química e física prévia 
possuía: pH SMP= 6,6; Al+3= 0,0 cmolc 
dm-3; H++Al+3= 3,2 cmolc dm-3; Ca+2= 
9,6 cmolc dm-3; Mg+2= 5,5 e K+= 1,59 
cmolc dm-3; P= 159 mg dm-3; C= 36,5 g 
dm-3; saturação de bases = 84% e teor 
de argila = 400 g kg-1.

Os tratamentos foram constituídos 
de solo coberto com uma camada de 5 
cm de acículas de pinus, solo coberto 
com plástico preto e a testemunha sem 
cobertura. As coberturas foram coloca-
das no momento do plantio. O delinea-
mento experimental utilizado foi blocos 
ao acaso em arranjo de parcelas subdi-
vididas no tempo com seis repetições 
e 20 plantas por parcela. As parcelas 
foram constituídas por canteiros de 1,5 
x 1,2 m, distanciados 1 m entre si. O 
espaçamento de plantio foi 0,3 x 0,3 m, 

resultando numa população de 36.363 
plantas ha-1. Nas parcelas testaram-se 
os tipos de cobertura e nas subparcelas, 
as colheitas realizadas aos 84, 134 e 191 
dias após o plantio.

As mudas foram produzidas em 
bandejas de poliestireno expandido com 
128 células, usando sementes adquiridas 
no comércio. O substrato utilizado foi 
o Plantmax HT® e a semeadura foi 
realizada em setembro de 2005. O trans-
plante foi realizado em 21 de novembro 
de 2005, quando as mudas possuíam em 
média quatro folhas definitivas.

Os tratos culturais consistiram em 
irrigações por aspersão em todo o expe-
rimento, feitas sempre que necessárias 
e capinas periódicas para controle de 
plantas invasoras nas parcelas da tes-
temunha e entre parcelas. Nas parcelas 
dos tratamentos com cobertura morta e 
plástico preto, as plantas invasoras fo-
ram retiradas manualmente, apenas nas 
primeiras semanas após o transplante. 
Não foi realizada adubação e nenhum 
controle fitossanitário contra insetos e 
doenças.

A colheita consistiu no corte de todas 
as plantas das subparcelas feito a 10 cm 
do solo (Blank et al., 2005b), sempre no 
período da manhã. Avaliou-se a massa 
fresca e seca da planta, sendo a massa 
seca obtida após secagem em estufa a 
65°C até massa constante. Também foi 
avaliada a mortalidade das plantas para 
cada tipo de cobertura e em cada época 
de colheita. Para estimar a massa fresca 
e seca por hectare, a massa obtida por 
planta foi multiplicada pela população de 
plantas estimada por hectare, levando-se 
em consideração a mortalidade ocorrida 
em cada parcela. O rendimento de óleo 
essencial foi obtido pela multiplicação 
da massa seca estimada por hectare pelo 
teor de óleo essencial encontrado para 
cada parcela.

A extração do óleo essencial foi 
realizada a partir de folhas frescas 
retiradas de todas as plantas da par-
cela. Foram utilizadas as folhas mais 
jovens e inteiras, visando preservar os 
tricomas. A extração foi realizada por 
hidrodestilação, sendo colocadas 100 
g de folhas em balões de vidro com um 
litro de água destilada. O processo foi 
realizado durante quatro horas, sendo o 
óleo essencial recuperado pelo aparelho 

de Clevenger e retirado por meio de 
micropipeta volumétrica com ajuste de 
10 a 100 µL.

Os dados obtidos foram submeti-
dos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Duncan, a 5% 
de probabilidade, utilizando o software 
SANEST.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve interação entre os fatores 
estudados para todas as características, 
sendo o efeito da cobertura do solo 
independente da colheita realizada. A 
produção de massa fresca e seca por 
planta e por hectare não diferiu entre as 
coberturas de solo (Tabela 1), mesmo 
com o uso da acículas de pinus, que 
é uma cobertura orgânica e poderia 
ter contribuído pelo fornecimento de 
nutrientes. Estima-se que os teores de 
nutrientes presentes nas acículas de pi-
nus são aproximadamente 11 a 16 g kg-1 
de nitrogênio, 6 a 10 g kg-1 de potássio, 
3 a 5 g kg-1 de cálcio, 1,3 a 2 g kg-1 de 
magnésio, 1,3 a 1,6 g kg-1 de enxofre e 
0,8 a 1,4 g kg-1 de fósforo (Gonçalves, 
1995). Entretanto, devido à sua decom-
posição ser muito lenta, a liberação de 
nutrientes não deve ter sido significativa, 
pois na terceira colheita a maior parte da 
cobertura ainda estava íntegra. Também 
não foi observada deficiência visual de 
nitrogênio nas plantas, que poderia ter 
ocorrido pela sua imobilização durante a 
decomposição do material orgânico.

Apesar do uso das coberturas não 
proporcionarem aumentos significativos 
para a melissa no presente trabalho, a co-
bertura morta de palha na quantidade de 
5 t ha-1 proporcionou ganhos de 23,1% 
na massa seca e 19,9% na produção 
de óleo essencial de Mentha arvensis, 
quando comparado com o solo desco-
berto, atingindo como média de dois 
anos, 122,5 kg ha-1 de óleo essencial por 
ano (Saxena & Singh, 1996). Também 
no cultivo de M. arvensis, Singh et al. 
(2000) obtiveram melhor eficiência e 
economia no manejo de plantas invaso-
ras, com a utilização de cobertura morta 
de palha (7,5 t ha-1) aplicada 35 dias após 
o plantio em combinação com a aplica-
ção de herbicida pré-emergente.

Os resultados do rendimento de 
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biomassa do presente experimento 
diferem dos obtidos por Mendonça et 
al. (2005), que também estudaram o 
efeito da cobertura do solo com plástico 
preto no cultivo de Melissa officinalis 
em Sergipe e obtiveram rendimentos 
superiores de massa seca de folhas na 
primeira e segunda colheitas em relação 
ao solo sem cobertura. Os rendimentos 
da primeira colheita foram semelhantes 
aos obtidos neste experimento, mas na 
segunda colheita foram inferiores, sendo 
de 0,75 t ha-1 com o plástico e 0,53 t ha-1 
sem cobertura. Em estudo com diversas 
espécies de plantas aromáticas, incluin-
do a Melissa officinalis, Galambosi & 
Szebeni-Galambosi (1992) obtiveram 
aumento de produtividade de 20 a 40% 
e redução de 65 a 80% na mão-de-obra 
para controle de plantas invasoras, com 
o uso da cobertura do solo com plástico 
preto. Entretanto, essa prática dificultou 
a fertilização dos plantios.

As coberturas utilizadas, apesar de 
não proporcionarem aumentos signifi-
cativos de produtividade, reduziram a 
ocorrência de plantas invasoras, sendo 
necessária apenas a limpeza manual da-
quelas que germinaram junto às mudas 
de melissa, nos furos do plástico preto. 
Já na cobertura com acículas de pinus, 
houve emergência de plantas invasoras, 
provavelmente pela camada aplicada 
não ter sido espessa o suficiente para 
impedir totalmente a incidência de luz 
sobre o solo. Na testemunha, foram 

realizadas cinco capinas desde o plantio 
até a primeira colheita. Entretanto, após 
esse período não foram necessárias mais 
capinas já que a melissa havia coberto 
todo o solo do canteiro. Desta forma, a 
cobertura do solo torna-se vantajosa no 
sentido de reduzir a mão-de-obra neces-
sária para limpeza das plantas invasoras, 
mas sua aplicação irá depender da pon-
deração entre os custos da sua instalação 
e da mão-de-obra para capina.

Na cobertura com plástico preto 
houve maior mortalidade das plantas 
(Tabela 1), o que pode estar relacionado 
ao aumento da temperatura nessa co-
bertura pela incidência direta dos raios 
solares sobre a superfície preta. O plás-
tico preto a pleno sol fica muito quente 
e pode ter causado a queima das mudas 
novas, que poderiam estar encostadas 
nele. A mortalidade de plantas apenas 
ocorreu significativamente após o 
plantio, antes da primeira colheita, pois 
após o desenvolvimento das plantas, 
elas cobriram totalmente o plástico preto 
não ocorrendo mais esse aquecimento 
excessivo.

O rendimento de massa seca por 
planta foi superior ao obtido por Blank 
et al. (2005b) que cultivou a Melissa 
officinalis no Sergipe e obtiveram em 
média 11,98 g planta-1 na segunda 
colheita realizada oito semanas após a 
primeira. Neste experimento, a média na 
segunda colheita, realizada sete semanas 
após a primeira, foi de 32,5 g planta-1. 

Esse rendimento foi obtido com sistema 
de irrigação por aspersão, enquanto no 
trabalho de Blank et al. (2005b) o siste-
ma de irrigação foi por gotejamento sob 
o plástico. O fato de não haver diferença 
entre as coberturas comprova que não 
houve prejuízo quando ao fornecimento 
de água para as plantas com a cobertura 
plástica. Aqueles autores concluíram 
por recomendar o segundo corte, onze 
semanas após o primeiro, quando obti-
veram em média 20,5 g planta-1, e não 
foi possível realizar outros cortes pela 
elevada mortalidade das plantas. Pro-
vavelmente, pela origem européia da 
melissa, a espécie encontre condições 
mais favoráveis ao crescimento no sul 
do Brasil, apenas ficando limitada à 
colheita durante o inverno, conforme 
ocorreu no presente experimento na ter-
ceira colheita, que foi significativamente 
inferior à segunda (Tabela 1), devido ao 
reduzido crescimento das plantas.

A redução de produtividade na ter-
ceira colheita deve estar relacionada a 
fatores climáticos, pois no mês de maio 
observou-se redução da temperatura e 
da radiação solar (Figura 1). Como o 
experimento foi irrigado, as variações na 
precipitação não devem ter influenciado 
significativamente nessa resposta.

Quanto ao rendimento de óleo 
essencial, também não se constatou 
diferença entre os tipos de cobertura 
de solo testados (Tabela 2). Resultado 
diferente foi obtido com palmarosa 

Tabela 1. Massa fresca e seca por planta, massa fresca e seca por hectare e mortalidade de Melissa officinalis, sob efeito de diferentes cober-
turas de solo, em três épocas de colheita (fresh and dried biomass per plant, fresh and dried biomass per hectare and mortality of Melissa 
officinalis, planted under different soil mulching on three harvest dates). Pinhais, UFPR, 2006.

Parcelas 
(coberturas de solo)

Massa fresca 
(g planta-1)1

Massa seca
 (g planta-1)

Massa fresca 
(kg ha-1)

Massa seca
 (kg ha-1)

Mortalidade 
(%)

Testemunha 158,5 a2 27,7 a 5735 a 1004 a   0,8 b
Acículas de pinus 152,6 a 27,5 a 5641 a   990 a   1,7 b
Plástico preto 150,6 a 27,4 a 4941 a   898 a 10,2 a
CV (%) 17,4 15,4 18,3 15,6 51,5
Subparcelas (colheitas)
84 dias 151,5 b 27,7 b 5337 b   976 b 4,2 a
134 dias 182,8 a 32,5 a 6369 a 1135 a 4,2 a
191 dias 127,4 b 22,4 c 4611 b   781 c 4,4 a
CV (%) 24,2 24,2 23,6 23,7 27,3

1Dados transformados em raiz de x +1 (data were transformed on root of x + 1); 2Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem 
significativamente pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade (means followed by the same letter in the column did not differ by Duncan 
test at 5% of probability).
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(Cymbopogon martinii var. motia), com 
vários tratamentos para o controle de 
plantas invasoras, incluindo o uso de 
herbicida, adubação verde e cobertura 
morta orgânica. Singh & Singh (1997) 
encontraram maior rendimento de óleo 
essencial na safra 1986/1987, com o uso 
de 7,5 t ha-1 de resíduo da destilação da 
própria palmarosa, que proporcionou a 
obtenção de 184,3 kg ha-1, comparados 
com 94,9 kg ha-1, sem controle de plan-

tas invasoras. A análise econômica dos 
tratamentos resultou em maior retorno 
financeiro com a aplicação da cobertura 
morta orgânica.

O teor de óleo essencial obtido na 
primeira colheita pode ser considerado 
alto (0,48% massa seca), uma vez que 
Martins & Pastori (2004) obtiveram 
0,21% para a mesma espécie e Sarer 
& Kökdil (1991) relataram que o teor 
de óleo essencial de melissa varia 

entre 0,06 e 0,375%. Mendonça et al. 
(2005) obtiveram teores semelhantes 
aos encontrados neste experimento, na 
primeira colheita e maiores na segunda, 
atingindo 0,85% com a cobertura do 
solo com plástico. Blank et al. (2005a) 
obtiveram uma grande variação no teor 
de óleo essencial de melissa em função 
do horário de colheita, obtendo 2,37% 
em folha seca, na colheita realizada às 
17 horas.

O teor de óleo essencial reduziu 
significativamente da primeira para a 
terceira colheita, de 0,48% para 0,05%. 
A redução da temperatura e da radiação 
solar (Figura 1), que ocorreu em Pinhais, 
a partir do mês de janeiro até maio, 
deve ter influenciado negativamente o 
metabolismo secundário da melissa e 
o acúmulo de óleo essencial. A tem-
peratura média mensal reduziu 7,8°C 
de janeiro até maio e a radiação solar 
reduziu 185,2 W m-2. Esse fato também 
foi observado em diversos genótipos 
de Mentha cultivados no mesmo local, 
onde, na colheita realizada no inverno, o 
teor de óleo essencial foi inferior ao en-
contrado no verão e as espécies Mentha 
suaveolens, cv. Hillary Sweet Lemon 
Mint, Mentha arvensis cv. Banana Mint 
e Mentha x piperita. cv. Grapefruit Mint 
apresentaram reduções maiores de 50% 
(Deschamps et al., 2008).

Concluiu-se que a cobertura do 
solo com acículas de pinus e plástico 
preto não interferiram no rendimento de 
biomassa e de óleo essencial no cultivo 
irrigado por aspersão de melissa, fican-
do a sua utilização na dependência de 
um estudo para avaliar se há vantagem 
econômica pela redução da mão-de-obra 
para capina. O crescimento e o acúmulo 
de óleo essencial da melissa reduzem 
nas colheitas realizadas no outono na 
região de Pinhais.
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Tabela 2. Rendimento (L ha-1) e teor de óleo essencial (%) de Melissa officinalis, sob efeito 
de diferentes coberturas de solo, em três épocas de colheita (essential oil yield (L ha-1) and 
production (%) of Melissa officinalis, with different mulching at three harvest date). Pinhais, 
UFPR, 2006.

Parcelas (coberturas de 
solo)

Rendimento de óleo 
essencial (L ha-1) 1

Teor de óleo essencial 
(%)1

Testemunha 3,04 a2 0,30 a
Acículas de pinus 2,67 a 0,26 a
Plástico preto 2,32 a 0,25 a
CV (%) 13,6 3,7
Subparcelas (colheitas)
84 dias 4,63 a 0,48 a
134 dias 2,97 b 0,28 b
191 dias 0,43 c 0,05 c
CV (%) 19,9 6,1

1Dados transformados em raiz de x +1 (data were transformed on root of x + 1); 2Médias 
seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem significativamente pelo teste de Duncan 
a 5% de probabilidade (means followed by the same letter in the column do not differ by 
Duncan test at 5% of probability).

0

5

10

15

20

25

30

Set/
05

Out/
05

Nov/0
5

Dez/0
5

Ja
n/0

6

Fev
/06

Mar/
06

Abr/
06

Mai/
06

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C

)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

R
ad

ia
çã

o 
so

la
r (

W
/m

2 )

Temperatura máxima Temperatura média
Temperatura mínima Radiação solar

Figura 1. Variação mensal da temperatura média máxima, média e mínima e da radiação 
solar média no período de setembro de 2005 a maio de 2006 (variation of monthly average 
maximum temperature, average and minimum and average solar radiation in the period of 
September 2005 to May 2006). Pinhais, UFPR, 2006. Fonte: SIMEPAR, 2009.
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ABSTRACT
We obtained 61 rhizobacterium isolates from rhizosphere soil 

samples collected in melon commercial fields located in Mossoró, 
Rio Grande do Norte State, Brazil. These isolates, along with 56 
endophytic bacteria from the Collection of Cultures of the Plant 
Bacteriology Laboratory of the Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, were tested for controlling Meloidogyne incognita 
race 2 in melon. To infest the soil with nematodes, 1000 eggs of 
Meloidogyne incognita race 2 per plant were placed in pots where 
seedlings of the yellow-type melon, cultivar AF 682, were growing 
for 10 days. Two days before, 20 mL of bacterial suspension (0.7 
OD570nm) were poured into each pot. After 60 days, fresh root 
biomass, gall index, egg mass, and the nematode reproduction factor 
were assessed. Among the 117 isolates screened, the endophytic 
Bacillus ENM7, ENM10, and ENM51 were selected because they 
significantly reduced egg mass and/or gall index. However, when 
tested again, separately and in mixtures, these isolates nor confirmed 
their efficiency in vivo, neither affected juvenile emergence in vitro. 
These results give evidence on the inconsistency of using endophytic-
bacteria in the control of M. incognita race 2 in melon.

Keywords: Meloidogyne, Cucumis melo, rhizobacteria, endophytic 
bacteria, management.

RESUMO
Inconsistência do controle biológico de Meloidogyne incognita 

raça 2 em meloeiro por bactérias endofíticas

A partir de amostras de solo coletadas em plantios comerciais 
de meloeiro, situados em Mossoró-RN, foram obtidos 61 isolados 
de rizobactérias que, juntamente com outros 56 isolados endofíticos 
pertencentes à Coleção de Culturas do Laboratório de Fitobacteriolo-
gia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, foram avaliados 
para o controle de Meloidogyne incognita raça 2 em melão. Plantas 
de meloeiro Amarelo, cultivar AF 682, com dez dias de idade tiveram 
o solo infestado com 1000 ovos de M. incognita raça 2 por planta. 
Dois dias antes, foram depositados em cada vaso 20 mL da suspensão 
bacteriana (DO570nm = 0,7). Decorridos 60 dias, foram determinados a 
biomassa fresca das raízes, os índices de galhas e de massa de ovos e o 
fator de reprodução do nematóide. Dos 117 isolados avaliados, foram 
selecionados inicialmente os isolados endofíticos ENM7, ENM10 e 
ENM51, todos pertencentes ao gênero Bacillus, que reduziram sig-
nificativamente a massa de ovos e/ou o índice de galhas. Contudo, 
quando testados novamente, separadamente ou em misturas, esses 
isolados não mantiveram a eficiência na redução dessas variáveis e, 
in vitro, não afetaram a eclosão dos juvenis. Os resultados obtidos 
evidenciam a inconstância da ação das bactérias endofíticas no con-
trole de M. incognita raça 2 em meloeiro.

Palavras-chave: Meloidoginose, Cucumis melo, rizobactérias, bac-
térias endofíticas, manejo.
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Nematodes are among the major 
disease agents in melon. In tropical 

regions, nematodes are responsible for 
yield losses from 18 to 33% (Lucas & 
Sorribas, 1994). In northeastern Brazil, 
Lima et al. (1995) cited Meloidogyne 
spp. as a limiting factor for melon 
production in Açu, Rio Grande do 
Norte State, with losses of up to 100%. 
These are disturbing figures if one 
recalls that the Northeast is the main 
melon producer and exporter in Brazil: 
in 2005, about 274 thousand tons were 
harvested, the equivalent to 93% of the 
melon production in the country (IBGE, 
2005).

The control of nematodes is a 
complex task due to their high diversity, 
polyphagia, and easy dissemination. 

Thus, it is necessary to employ efficient 
management practices to reduce and 
keep nematode populations below the 
damage level (Freitas et al., 2001). The 
biological control is a good example 
of a practice to be comprehensively 
investigated and included in nematode 
management programs. It is especially 
pertinent for the root-knot nematode 
management in melon, since there are 
no nematicides registered for this crop 
(Andrei, 2005).

Among the biological agents best 
suited for the management of nematode 
populations, we can name the plant 
growth-promoting rhizobacteria, 
obligatory parasite bacteria, fungi that 
parasites eggs, female parasite and 
predator fungi, and endomycorrhizal 

fungi (Sikora, 1992). The use of bacteria 
to control nematodes is a promising 
research field (Freitas et al., 2005), and, 
among these, the rhizobacteria able to at 
one time hamper nematode penetration 
in roots (Sikora, 1988) and promote 
plant growth (Kloepper et al., 1985) are 
particularly interesting.

Zaveleta-Meija & Van Gundy (1982) 
were pioneers in reporting reductions in 
damage caused by root-knot nematodes 
in cucumber and tomato by seed 
microbiolization with rhizobacteria. 
Subsequently, several studies were 
developed using rhizobacteria in 
nematode management, some with 
promising results. Pseudomonas 
fluorescens and P. putida were efficient 
in controlling Meloidogyne spp. and 
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Radopholus similis in banana (Musa 
sp.), maize (Zea mays), and tomato 
(Solanum lycopersicum) (Aalten et al., 
1998). Hoffmann-Hergarten et al. (1998) 
succeeded in controlling M. incognita in 
tomato and lettuce (Lactuca sativa) 
with the use of Pseudomonas sp. and 
Bacillus sp. Siddiqui & Shaukat (2002) 
reported that Pseudomonas aeruginosa 
IE-6SP and P. fluorescens CHAO were 
efficient in controlling M. javanica in 
tomato. In USA, the products Paecil = 
Bioact WG, MeloCon and Nemachek 
WG (Paecilomyces lilacinus strain 251) 
are already commercially available for 
controlling Meloidogyne spp., R. similis, 
Heterodera spp., Globodera spp., and 
Pratylenchus spp. (EPA, 2005).

Despite the lack of emphasis on 
research with endophytic bacteria in 
Brazil, Naves et al. (2004) observed that 
filtrates of these bacteria reduced both the 
mobility and emergence of M. javanica 
juveniles, causing high mortality. These 
organisms have the advantage of living 
inside vegetal tissues, escaping from the 
competition with soil microorganisms. 
In addition, even when present in the 
soil, before reaching the plant cortex and 
vascular system, due to the consecutive 
colonization of the rhizosphere and 
rhizoplane (Kloepper et al., 1992), 
these bacteria may already interfere in 
juvenile emergence; nematode direction, 
mobility, recognition, and penetration 
in the root; as well as in the processes 
of feeding and reproduction (Freitas, 
2001).

The objectives of this study were 
to isolate bacteria from the melon 
rhizosphere and select rhizo- and 
endophytic-bacteria that could be used 
in the control of M. incognita race 2.

MATERIAL AND METHODS

Isolation of bacteria from the melon 
rhizosphere - Using a methodology 
adapted from Gomes et al. (2005), we 
collected ten samples of rhizosphere soil 
(1 kg) from plants without symptoms 
of nematode infection, in Mossoró, 
Rio Grande do Norte State, in melon 
production areas with history of 
the disease. In the laboratory, after 
homogenization, 1.0 g of soil from 
each sample was placed in Erlenmeyer 

flasks with 99 mL of sterile distilled 
water. After homogenizing the soil 
suspension, we took 1-mL aliquot to 
be used in a serial dilution, base 10, up 
to 10-3. After, 0.1 mL of each dilution 
was pipetted to Petri dishes with the 
culture medium NYDA (Pusey & 
Wilson, 1984) and spread uniformly 
throughout the medium surface with 
a Drigalsky spatula. The plates were 
incubated in BOD for 48 hours, at 30°C. 
Depending on the color and growth 
in the medium, isolate colonies were 
purified and preserved using the method 
of sterile distilled water (De Vay & 
Schnathorst, 1963). Then, isolates were 
submitted to the tests of Gram stain and 
growth on medium King B (Schaad et 
al., 2001). We also used 57 isolates of 
endophytic bacteria obtained out of 
different organs of healthy melon plants 
(Oliveira et al., 2006). These isolates 
came from the Collection of Cultures 
of the Laboratory of Plant Bacteriology 
of the Universidade Federal Rural de 
Pernambuco.

Obtaining the inoculum of 
Meloidogyne incognita race 2 - The 
inoculum of M. incognita race 2 was 
collected in commercial melon fields 
in Rio Grande do Norte State, and 
maintained in greenhouse, in melon, 
cultivar Amarelo Ouro. The inoculum 
was prepared according to Hussey & 
Barker (1973). The concentration of 
the suspension was adjusted to 1000 
eggs plant-1. The nematode species was 
confirmed via the perineal configuration 
of adult females and isozyme pattern, 
while the race was confirmed using the 
test for race differentiation of Hartman 
& Sasser (1985).

Selection of bacterial isolates for 
the biological control of Meloidogyne 
incognita race 2 - Ten-day old seedlings 
of yellow melon, cultivar AF 682, grown 
in 100-mL pots filled with soil fumigated 
with methyl bromide, were infested with 
1000 eggs of M. incognita race 2 per 
plant. Eggs were placed around the 
plant stem, in four 2-cm deep holes. 
Two days before the soil infestation 
with nematodes (Reitz et al., 2000), 20 
mL of bacterial suspension, adjusted 
by spectrophotometer to OD570nm = 0.7, 
were dispensed into each pot. Three 
days after infestation, plants and all 

the soil in the pots were transferred to 
500-mL pots containing soil fumigated 
with methyl bromide. Plants were kept 
in greenhouse, at an average temperature 
of 29±3°C.

The experiment was carried out in 
a completely randomized design, with 
119 treatments (117 bacteria and the 
relative and absolute control treatments, 
respectively only with nematodes, and 
without bacteria and without nematodes), 
and five replications, with 1-plant plots. 
After 60 days of infesting the soil, we 
determined root fresh weight, gall index 
and egg mass, eggs per root system, and 
the nematode reproduction factor (ratio 
between the final and initial nematode 
population), according to Hussey & 
Barker (1973). The gall index and the 
egg mass were estimated using the 
International Meloidogyne Project scale 
(Taylor & Sasser, 1978).

Three bacterial isolates which 
reduced the gall index and/or the egg 
mass were re-tested for biological 
control, separately and mixed, using the 
same methodology as described above. 
The same isolates were tested also for 
controlling the juvenile emergence of M. 
incognita race 2 in vitro. For this test, 
the bacterial suspension was adjusted 
in a spectrophotometer to OD570 nm= 0.7, 
and poured into plastic container with 
4-cm diameter. A sieve was placed over 
the suspension, and over the sieve, we 
placed a disc of filter paper, touching 
the bacterial suspension, mimicking 
the Baermann funnel model. On the 
top of the filter paper, 500 eggs of M. 
incognita race 2 were deposited. The 
eggs were surface sterilized beforehand 
in a laminar flow, through immersion in 
streptomycin sulfate 0.1% for 5 minutes 
(Carneiro et al., 1998), followed by 
rinsing for three times in sterile water, 
flowing through 500-mesh sieves. 
The containers were covered with 
aluminum foil and kept under laboratory 
conditions, at 25°C. The experiment was 
carried out in a completely randomized 
design, with five treatments (the three 
bacterial isolates separately, a mixture 
of the isolates, and one control), with 
four replications, and 1-container  
plots. After 48 hours, we evaluated in 
stereomicroscope the percentage of J2 
emerged in calibrated boxes.

JE Medeiros et al.
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Data from all experiments were 
subjected to analysis of variance. 
Means were compared using the Scott-
Knott or Duncan tests (p≤0.05). We 
also performed the Pearson correlation 
analysis (p≤0.01).

RESULTS AND DISCUSSION

Out of the ten samples of rhizosphere 
soil collected in melon production 
fields in Rio Grande do Norte State, 60 
bacterial isolates were selected from the 
colonies that most frequently appeared 
with characteristic color and growth 
pattern within each soil. It was found 
that 48% of the isolates were Gram 
positive, and none of the Gram negative 
isolates produced fluorescent pigment 
on King B medium, which is indicative 
of the Pseudomonas spp. fluorescent 
group. Fluorescent and non-fluorescent 
Pseudomonas, gram positive bacteria 
of the genus Bacillus, and Pasteuria 
penetrans are often associated with 
nematode control (Freitas, 2001).

No bacterial isolate increased 
significantly (p≤0.05) the fresh weight 
of roots in comparison to the relative and 
absolute controls (Table 1). Moreover, 
62% of the isolates had a deleterious 
effect, decreasing the root fresh 
weight. Reduction in plant biomass 
can be caused by deleterious or plant 
pathogenic bacteria, both detrimental 
to plant development. Some of the 
isolates obtained in this work might 
have been of this sort. According to 
Schippers et al. (1987), rhizobacteria 
are not always beneficial to plants. In 
several cases, they can be neutral or 
even prejudicial. Coimbra et al. (2005) 
observed reduction in the dry matter 
content of tomato plants treated with 
rhizobacteria. In the other hand, Tomé 
et al. (2000) reported increments of 
up to 79% in height and 43% in total 
weight in tomato plants treated with 
endophytic bacteria isolated from velvet 
bean (Stizolobium aterrimum).

Although all plants have shown 
high gall index according to the criteria 
established by Taylor & Sasser (1978), 
among the 45 isolates that did not hinder 
plant growth, 11% have significantly 
reduced the gall index in comparison to 

the relative control (Table 1), indicating 
that these isolates altered the nematode 
life cycle. When only isolates that had 
detrimental effects over plant growth 
were taken into account, there was 
a positive and significant (Pearson, 
p≤0.01) correlation of 54% between 
root fresh mass and gall index. However, 
this correlation was as low as 14% 
when isolates that did not affect plant 
growth were considered. Nevertheless, 
the bacterial isolates did not prevent the 
nematodes from penetrating the roots, 
since all plants were parasitized. Similar 
behavior was reported by Coimbra et 
al. (2005), who challenged M. javanica 
with 92 rhizobacterium isolates collected 
from different crops and found only 34 
that effectively reduced the number of 
galls per plant in tomato. Freitas et al. 
(2005) reported that out of 264 isolates 
of rhizosphere bacteria of tomato tested 
to control M. javanica and M. incognita, 
only six lessened successfully the 
number of galls of M. javanica.

Egg masses were high in all plants 
studied. However, 38% of the isolates 
that did not affect root fresh weight, 
reduced significantly egg masses, 
particularly the endophytic bacterium 
ENM51, which decreased egg masses 
by 64% in relation to the control (Table 
1, Figure 1). Reductions of 68 and 77% 
in the number of galls and egg mass per 
g of roots, respectively, were reported 
in tomato seedlings inoculated with 
M. incognita when grown in substrate 
incubated with Streptomyces griseus 
subsp. griseus (Sousa et al., 2006). It 
is supposed that the bacterium itself 
or its metabolic products can trigger a 
hypersensitivity reaction in the giant 
cells, affecting the nematode feeding. 
Thus, the egg production declines due to 
the lack of vital reserves in the nematode, 
impacting negatively its reproduction 
(Freitas, 2001). Other mechanisms 
linked to the control of nematodes by 
bacteria are the induction of resistance 
and antibiosis. Experiments effective 
on testing these last two mechanisms 
would be the split root technique and 
the application of filtrates of bacterial 
cultures, respectively (Reitz et al., 2000; 
Naves et al., 2004).

Although some isolates have reduced 
gall index and egg mass, no isolates 

were effective in dropping significantly 
the number of eggs per root system. 
In contrast, some treatments seem 
to have stimulated egg production. 
The reproduction factor observed in 
the experiment ranged from 22.106 
(ENM60) to 2,436 (ENM51) eggs per 
root system, while in the relative control 
the reproduction rate was 6,712 eggs. 
Coimbra et al. (2005), when studying 
49 rhizobacteria to control M. javanica 
in tomato, found that 69 and 6% of 
the isolates respectively reduced and 
increased the number of galls per gram 
of root.

In our  f i rs t  experiment ,  the 
endophytic bacterial isolates ENM7 
and ENM10 stood out for their potential 
to control the root-knot nematode 
infection in melon, since they reduced 
significantly gall index and egg mass. 
In addition to those, we observed that 
isolate ENM51 induced the smallest 
egg mass (Table 1). These isolates, 
which reduced gall index and egg mass 
up to 40 and 64% respectively (Figure 
1), are Bacillus and came from the 
Collection of Cultures of the Laboratory 
of Plant Bacteriology of the UFRPE. 
Bacillus and Pasteuria isolates have 
shown promising results in the control 
of the cyst nematode (Heterodera sp.) 
in soybean, as well as the root-knot 
nematode (Meloidogyne sp.) in several 
hosts. Some of the main advantages 
of using these microorganisms are 
their prolonged survival in the soil, 
resistance to heat and desiccation, the 
safety to humans and other animals, and 
the possibility of combining their use 
with cultural practices in an integrated 
nematode management system (Freitas 
& Carneiro, 2000).

When the endophytic bacterial 
isolates ENM7, ENM10, and ENM51 
were tested again, separately and mixed, 
no reduction in gall index or egg mass 
was observed (Duncan, p≤0.05) (data 
not presented), in disagreement with the 
results observed in the first experiment. 
These isolates did not affect juvenile 
emergence in vitro either, suggesting 
the lack of a direct action of toxic 
metabolites eventually produced by the 
isolates. According to Freitas (2001), 
the toxic metabolites would be absorbed 
by the egg, inactivating it or causing 

Inconsistency of the biological control of Meloidogyne incognita race 2 in melon by endophytic and rhizosphere bacteria
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Table 1. Root fresh weight and indexes of gall and egg mass in melon 60 days after soil infestation with eggs of Meloidogyne incognita 
race 2, in pots inoculated with rhyzo- and endophytic-bacterial isolates from melon (biomassa fresca das raízes (BFR), índice de galhas 
(IG) e índice de massa de ovos (IMO) em melão 60 dias após a infestação do solo com ovos de Meloidogyne incognita raça 2, em vasos 
inoculados com isolados bacterianos da rizosfera (RM) e endofíticos (ENM) de meloeiros). Recife, UFRPE, 2007.

Treatments
Indexes1

Treatments
Indexes

Treatments
Indexes1

RFW2 GI2 EM2 RFW2 GI2 EM2 RFW2 GI2 EM2

Abs. Control3 17.2a 0.0c 0.0d RM39 7.6c 3.6b 2.8b ENM21 9.0b 3.4a 2.4b
Rel. Control3 8.6b 5.0a 4.4a RM40 7.5c 4.6a 3.6a ENM22 9.8b 4.6a 3.6a

RM14 8.6b 4.6a 3.8a RM41 6.7c 4.6a 4.2a ENM23 7.6c 4.0a 3.0b
RM2 7.3c 4.6a 4.0a RM42 7.7c 3.6b 3.0b ENM24 7.5c 3.2b 1.6c
RM3 7.0c 3.6b 3.2b RM43 6.0c 4.0a 3.2b ENM25 12.2b 4.4a 3.0b
RM4 6.2c 3.4b 2.6b RM44 6.0c 3.0b 2.6b ENM26 6.8c 4.2a 2.6b
RM5 7.0c 4.8a 3.4a RM45 5.0c 4.0a 2.4b ENM27 8.4b 4.0a 3.2b
RM6 6.5c 3.2b 2.8b RM46 5.8c 2.8b 2.4b ENM28 6.8c 4.4a 3.4a
RM7 4.6c 2.6b 2.2b RM47 7.3c 3.6b 2.6b ENM29 7.7c 3.2b 2.6b
RM8 5.0c 2.8b 2.0c RM48 7.7c 3.6b 2.6b ENM30 7.0c 3.4b 2.2b
RM9 11.2b 4.4a 3.6a RM49 10.0b 4.2a 3.4a ENM31 7.3c 2.4b 2.2b
RM10 9.0b 4.6a 3.8a RM50 7.5c 3.6b 3.0b ENM32 9.0b 4.0a 2.6b
RM11 10.2b 4.8a 4.2a RM51 4.0c 2.8b 2.2b ENM33 8.0b 3.2b 3.0b
RM12 8.7b 3.8b 3.4a RM52 6.5c 3.6b 2.4b ENM34 10.2b 4.8a 3.6a
RM13 7.4c 4.4a 4.0a RM53 7.0c 3.2b 2.6b ENM35 7.7c 1.0b 2.6b
RM14 10.2b 5.0a 4.2a RM54 7.4c 2.8b 2.4b ENM36 7.7c 3.6b 2.4b
RM15 6.0c 4.2a 2.8b RM55 7.7c 2.8b 2.2b ENM37 6.2c 2.4b 2.6b
RM16 6.0c 2.6b 2.4b RM56 6.8c 4.6a 3.4a ENM38 7.0c 4.2a 2.8b
RM17 7.7c 3.6b 3.0b RM57 6.4c 3.4b 2.4b ENM39 7.2c 3.4b 2.8b
RM18 8.2b 3.8b 3.4a RM58 6.0c 2.6b 2.8b ENM40 7.3c 3.6b 3.2b
RM19 5.4c 3.6b 2.8b RM59 7.6c 4.4a 3.2b ENM41 7.0c 4.6a 4.0a
RM20 5.2c 4.2a 3.0b RM60 8.8b 4.2a 3.4a ENM42 7.2c 3.4b 3.0b
RM21 7.2c 4.2a 2.6b ENM14 7.8b 4.4a 4.4a ENM43 7.5c 2.4b 2.8b
RM22 6.7c 2.6b 2.5b ENM2 10.2b 4.4a 4.0a ENM44 5.6c 3.4b 2.4b
RM23 9.2b 4.4a 3.4a ENM3 7.4c 4.0a 3.8a ENM45 4.6c 2.6b 2.2b
RM24 11.4b 4.8a 3.2a ENM4 6.8c 5.0a 4.4a ENM46 9.2b 4.4a 3.8a
RM25 7.5c 4.0b 2.8b ENM5 10.0b 4.0a 3.6a ENM47 7.0c 3.6b 2.4b
RM26 6.2c 3.4b 3.0b ENM6 8.6b 4.4a 3.8a ENM48 8.6b 4.2a 3.6b
RM27 6.0c 3.4b 2.8b ENM7 9.4b 3.8b 2.4b ENM51 9.0b 4.0a 1.6c
RM28 6.6c 2.6b 2.8b ENM8 10.0b 4.6a 3.8a ENM52 11.6b 4.6a 3.0b
RM29 9.2b 4.6a 3.6a ENM9 7.5c 1.6b 2.2b ENM53 9.4b 4.6a 3.6a
RM30 7.4c 4.8a 3.6a ENM10 8.2b 3.0b 2.8b ENM54 7.4c 4.4a 3.8a
RM31 7.5c 4.8a 3.4a ENM11 7.5c 4.0a 3.0b ENM55 9.6b 4.0a 3.2b
RM32 5.2c 3.2b 2.4b ENM12 8.0b 4.4a 4.2a ENM56 9.4b 4.6a 2.8b
RM33 10.0b 4.6a 4.2a ENM14 6.8c 3.8b 3.0b ENM57 10.0b 4.6a 3.0b
RM34 7.8b 4.6a 3.8a ENM15 8.8b 5.0a 3.8a ENM58 9.8b 4.6a 2.8b
RM35 9.6b 3.8b 3.4a ENM16 8.2b 4.2a 3.2b ENM59 6.2c 3.6b 2.6b
RM36 9.5b 4.8a 4.2a ENM17 7.7c 3.6b 3.2b ENM60 7.4c 4.6a 3.6a
RM37 7.7c 4.0a 3.0b ENM18 5.0c 3.8b 2.8b ENM61 10.8b 4.2a 2.8b
RM38 9.0b 4.0a 3.4a ENM20 10.4b 4.8a 3.2b - - - -

CV (%) 23.7 16.5 21.8 - 16.5 21.8 - 23.7 16.5 21.8
Means followed by the same letter in the columns did not differ significantly from each other, Scott-Knott test, p<0.05 (médias seguidas da 
mesma letra na colunas não diferem estatisticamente entre si, teste de Scott-Knott, p<0,05); 1Indexes calculated according to Taylor & Sasser, 
1978 (índices calculados de acordo com Taylor & Sasser, 1978); 2RFW= root fresh weiht (biomassa fresca das raízes); GI= gall index (índice 
de galhas); EM= egg mass (índice de massa de ovos) 3Abs. control (testemunha absoluta): pots nor infested with nematodes, nor inoculated 
with bacterial isolates (vasos sem nematóides e sem isolados bacterianos; Rel. control (testemunha relativa): pots infested with nematodes, 
but not inoculated with bacterial isolates (vasos infestados com nematóides, mas não inoculados com isolados bacterianos); 4RM= melon 
rizosphere isolate (isolados bacterianos da rizosfera do melão); ENM= melon endophytic isolate (isolado endofítico de melão).
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deformations in the nematode to an 
extent that would prevent the egg from 
hatching. Some other studies have also 
reported a decrease in the number of 
bacterial isolates effective in controlling 
nematodes when a second screening was 
carried out. Habe (1997), upon assessing 
isolates from the rhizosphere of some 
Solanaceae to control M. incognita 
race 1, found that around 10% of the 
bacterial isolates were effective in the 
first evaluation, while in the second, 
although carried out only with the most 
promising isolates, the figure decreased 
to 4%. Racke & Sikora (1992) also 
observed a reduction in the number of 
bacterial isolates which were effective 
in controlling Globodera pallida in 
potato (Solanum tuberosum): in the first 
assay, 16 out of 179 isolates efficiently 
controlled the nematode, while in the 
second assay only six isolates proved to 
be valuable. It is important to mention 
that although these are examples of 
studies with rhizobacteria, this is one 
of the most important steps in the plant-
endophytic bacteria interaction when the 
source or origin of the endophytics is the 
soil (Kloepper 1992), like in our study.

The timing of soil inoculation 
with the bacterial isolates might 
have been a reason for the lack of 
growth promotion and Meloidogyne 
incognita control in this study. Two 
days might have been too short to root 

colonization and production of toxic 
substances up to a concentration high 
enough to inhibit juvenile emergence 
and viability, just like as observed in 
vitro. In addition, it is necessary to 
try another mode of inoculating the 
plants with growth-promoting bacteria, 
such as seed bacterization. This might 
be beneficial because during seed 
germination, exudates that provide 
selective advantage in colonization 
and bacterial survival in the roots are 
released (Kloepper et al., 1985).

Although the bacterial isolates were 
all collected from melon, none was 
effective in controlling M. incognita race 
2, corroborating the discussion about the 
role specificity plays in the efficiency of 
growth-promoting bacteria (Enebak et 
al., 1998; Shishido & Chanway, 1999). 
According to Coimbra et al. (2005), a 
broad diversity in the plant species used 
for the isolating rhizobacteria increases 
the chances of finding isolates effective 
in controlling nematodes.

The absence of useful isolates for 
controlling nematodes among those 
tested is not uncommon and can be 
explained also by the number of isolates 
used. According to Chen et al. (1996), 
the percentage of growth-promoting 
bacteria is less than 1%. Nevertheless, 
Racke & Sikora (1992), Habe (1997), 
and Freitas et al. (2005) reported success 
rates of 2.3, 3.3, and 3.8% respectively 

when screening bacteria for nematode 
control. Therefore, if similar rates were 
found in our work, we would have come 
across a few promising isolates.

To conclude, this study presented 
evidence of the complexity of identifying 
and screening for efficient antagonists 
to M. incognita race 2 in melons 
among endophytic and rhizosphere 
bacteria, particularly in relation to the 
reproducibility and robustness of results. 
Although the biological control of M. 
incognita race 2 in melon has not been 
demonstrated in this study, but keeping 
in mind that there are no nematicides 
registered for melon (Andrei, 2005), 
we strongly believe that further studies 
on the biological control of nematodes 
are worthwhile, specially combining 
it to cultural practices in an integrated 
nematode management. Finally, we 
would like to draw the attention of 
those studying the use of bacteria in 
the biological control of nematodes to 
the issues of timing and mode of plant 
inoculation with the bacteria, as well as 
to the origin and number of isolates.
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RESUMO
Grande número de produtores envolve-se com o cultivo do 

coentro durante todo o ano, tornando a cultura importante social e 
economicamente. Praticamente em toda a região Nordeste utiliza-se 
a cultivar Verdão. Estudos da variabilidade genética do coentro são 
importantes, tendo em vista o melhor planejamento de programas de 
melhoramento genético. Desta forma, este trabalho teve como objeti-
vo quantificar a variabilidade genética de características agronômicas 
do coentro cultivar Verdão, avaliando-se progênies de meios-irmãos 
potencialmente úteis no melhoramento genético. O trabalho foi 
desenvolvido na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 
casa de vegetação, em blocos casualizados, com cinco repetições e 
parcelas de 28 plantas, colocadas em dois vasos. Os tratamentos foram 
compostos por 55 progênies de meios-irmãos da cultivar Verdão. O 
teste t detectou significância a 1 e a 5% de probabilidade entre as 
correlações genotípicas, fenotípicas e ambientais. A herdabilidade 
no sentido amplo variou de 7,19 (peso médio de plantas) a 81,09 
(número de plantas pendoadas). Para a razão entre os coeficientes de 
variação genético e ambiental (CVg /CVe),  obteve-se de 0,27 (peso 
médio de plantas) a 2,07 (número de plantas pendoadas), indicando 
que a seleção contra o pendoamento apresenta as condições mais 
favoráveis em termos de ganhos genéticos imediatos. A correlação 
genotípica entre altura de plantas não pendoadas e número de plantas 
pendoadas foi alta e significativa.

Palavras-chave: Coriandrum sativum L., herdabilidade, correlação, 
características agronômicas.

ABSTRACT
Genetic variability of half-sib progenies of coriander

A large number of producers are involved in the cultivation of 
coriander throughout the year in Brazil, making it a crop of social and 
economic importance. Throughout nearly the entire Northeast Region, 
cultivar Verdão is used. Genetic variability studies on coriander 
are important for the proper planning of genetic improvement 
programs. The aim of the present study was to quantify the genetic 
variability for agronomic characteristics in cv. Verdão to contribute 
information toward genetic improvement. The study was developed 
at Universidade Federal Rural de Pernambuco, Pernambuco State, 
Brazil, in a greenhouse, using randomized blocks of 28 plants in two 
pots and five replications. The treatments were composed of 55 half-
sib progenies from cultivar Verdão. The t test detected significance 
at 1 and 5% likelihood between the genotypic, phenotypic and 
environmental correlations. Broad sense heritability ranged from 
7.19 for average plant weight to 81.09 for number of bolted plants. 
The ratio between genetic and environmental coefficients of variation 
(CVg /CVe) ranged from 0.27 (average weight) to 2.07 (number of 
bolted plants), indicating that selection against bolting presents 
more favorable conditions in terms of immediate genetic gains. The 
genotype correlation between height of non-bolted plants and the 
number of bolted plants was considered strong (0.86) and highly 
significant (t test), enabling simultaneous gains from selection.

Keywords: Coriandrum sativum L., heritability, correlation, agro-
nomic characteristics.
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O coentro (Coriandrum sativum L., 
pertencente à família Apiácea, 

foi introduzido no Brasil no início da 
colonização, trazido pelos portugueses. 
Conhecido como planta aromática, 
medicinal e condimentar, é boa fonte 
de cálcio (188 mg 100 g-1), ferro (3 mg 
100 g-1), vitamina C (75 mg 100 g-1) e 
pró-vitamina A. Produz folhas e frutos 
muito aromáticos e por isso, é um dos 
temperos básicos para os pratos salgados 
da cozinha do Norte e Nordeste brasilei-
ro, onde se utilizam as folhas frescas e os 

frutos inteiros ou moídos (Nascimento 
& Pereira, 2005).

O coentro é cultivado por pequenos 
produtores e, também, em hortas do-
mésticas, escolares e comunitárias, tanto 
para a produção de massa verde, comer-
cializada em feiras livres e supermer-
cados, como também para a produção 
de frutos, utilizados nas indústrias ali-
mentícias e cosméticas (Oliveira et al., 
2005). Praticamente em toda a região 
Nordeste utiliza-se a cultivar Verdão 
(Barros Júnior et al., 2004) e um grande 

número de produtores estão envolvidos 
com sua exploração durante todo o 
ano, tornando-a uma cultura de grande 
importância social e econômica.

Os resultados de pesquisa em coen-
tro no Brasil referem-se mais à produção 
de massa verde (Alves et al., 2005; Oli-
veira et al., 2006), qualidade da semente 
(Pereira et al., 2005) e comparação entre 
genótipos (Barros Júnior et al., 2004; 
Oliveira et al., 2005). Poucos estudos 
têm sido desenvolvidos para o coentro 
nas áreas de nutrição mineral (Alves et 
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al., 2005; Oliveira et al., 2006), trans-
missão de patógenos pelas sementes 
(Reis et al., 2006), desenvolvimento de 
novas cultivares (Pereira et al., 2005) e 
estudo da variabilidade genética (Melo, 
2007). 

O êxito do melhoramento genético 
está associado à capacidade de escolher 
os melhores indivíduos, que serão os 
genitores das próximas gerações (Cruz 
& Carneiro, 2003). Uma das formas de 
identificar os melhores indivíduos é atra-
vés do teste de progênie, definido por 
Allard (1971) como sendo a avaliação 
do genótipo dos genitores com base no 
fenótipo de seus descendentes. Segun-
do Farias Neto et al. (2005), progênies 
são entidades genéticas por meio das 
quais é possível estimar a variabilidade 
da população, bem como explicar a 
natureza da variação fenotípica. Para 
tanto, as características úteis ao melho-
ramento são avaliados nas progênies, 
geralmente testadas sob delineamentos 
experimentais.

Dentre os principais procedimentos 
para a estimação dos parâmetros genéti-
cos em testes de progênies, destaca-se a 
análise de variância, cujos componentes 
são obtidos pela decomposição dos 
quadrados médios, com base nas suas 
esperanças matemáticas (Cruz & Car-
neiro, 2003). Geralmente, os programas 
de melhoramento têm por finalidade 
obter cultivares aprimoradas para um 
conjunto de características. Por isso, o 
conhecimento da natureza e magnitude 
das correlações entre as características 
de interesse é de fundamental importân-
cia (Ferreira et al., 2003).

Estudos da variabilidade genética do 
coentro são importantes, tendo em vista 
o melhor planejamento de programas 
de melhoramento genético. Diversos 
trabalhos nesta linha têm sido realizados 
com diferentes espécies vegetais como, 
por exemplo, em milho (Paterniani & 
Viégas,1987; Carvalho et al., 2000; 
Ramalho et al., 2001), cebola (Buso, 
1978; Candeia, 1984; Carvalho, 1996; 
Loges, 2001) e cenoura (Vieira et al., 
2005; Alves et al., 2006; Vieira et al., 
2006).

A cultivar Verdão, líder de mercado 
em todo o Brasil (Hortivale, 2007) e 
também em Pernambuco, é bastante 
precoce, com ciclo de 30 a 40 dias para 

a produção de folhas, dependendo da 
época do ano e da região. É bastante 
vigorosa, com folhas de coloração 
verde-escura, excelente rusticidade e 
boa resistência às doenças de folhagens. 
Os produtores, no entanto, reclamam da 
precocidade de espigamento e velocida-
de para florescimento, além de algumas 
plantas apresentarem partes roxas, em 
função da presença de antocianina.

Este trabalho teve como objetivo 
quantificar a variabilidade genética para 
características agronômicas existentes 
na cultivar Verdão, através da avaliação 
de progênies de meios-irmãos, visando 
o seu aproveitamento no melhoramento 
genético.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido na Uni-
versidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), em Recife-PE (8°54’47’’S, 
34°54’47’’W, altitude de 6 m), de 16 
de novembro a 19 de dezembro de 
2006, sob casa de vegetação com tela 
nas laterais e coberta com filme de po-
lietileno transparente de 150 micras. O 
experimento foi conduzido em blocos 
casualizados, com cinco repetições, sen-
do as parcelas formadas por 28 plantas 
em dois vasos. Os tratamentos foram 55 
progênies de meios-irmãos de coentro, 
cultivar Verdão.

Foram utilizados vasos de 2,8 L, 
em um sistema hidropônico, tendo o pó 
de coco como substrato. Para melhorar 
a drenagem, colocou-se uma camada 
de brita na parte inferior do vaso e, 
sobre esta, uma tela de TNT (tecido-
não-tecido), separando a brita do pó de 
coco. Foram semeadas sete covas por 
vaso, espaçadas de sete centímetros, 
formando um hexágono, com as semen-
tes ocupando os vértices e o centro da 
figura. Colocou-se cinco sementes por 
cova, deixando-se, após o desbaste, 14 
plantas por vaso. As fertirrigações foram 
feitas através de gotejamento, em todas 
as fases de desenvolvimento da planta, 
na frequência de uma a três vezes ao 
dia, dependendo da temperatura e da 
necessidade da cultura.

As médias mensais para temperatura 
máxima na cidade do Recife nos meses 
de novembro e dezembro foram, respec-

tivamente, 31,3 e 31,5°C, enquanto as 
médias das mínimas, para os mesmos 
meses, foram de 23,9 e 22,0°C (Agri-
tempo, 2007). As características analisa-
das foram número de plantas pendoadas 
(NPP), massa média das folhas (MMF), 
altura de plantas pendoadas (APP) e 
não pendoadas (APNP) e presença de 
antocianina (AN).

Todas as características foram ava-
liadas duas vezes, 27 e 34 dias após o 
semeio. A altura das plantas foi obtida 
no ponto de colheita, quando as plantas 
apresentavam o máximo desenvolvi-
mento vegetativo, ou seja, no início do 
alongamento do caule, mas antes do 
pendoamento. Foi avaliado visualmente, 
atribuindo-se nota um para presença e 
nota zero para ausência de antocianina 
nas plantas. As avaliações foram fina-
lizadas com a pesagem da parte aérea 
das plantas. Os dados obtidos de plantas 
individuais foram transformados para 
média da parcela e submetidos à análise 
de variância e covariância, utilizando-se 
o aplicativo computacional Genes-UFV 
(Cruz, 2001). Foram estimados os se-
guintes parâmetros, segundo a metodo-
logia utilizada por Alves et al. (2006):

(1) Variância fenotípica entre mé-
dias de progênies: ( )r/QMPfˆ 2 =σ , em 
que: =σ fˆ 2 variância fenotípica, =r  
repetições e =QMP  quadrado médio 
das progênies;

(2) Variância ambiental média: 
( )r/QMReˆ 2 =σ , em que: =σ eˆ 2  variân-

cia ambiental, =QMR  quadrado médio 
do resíduo e =r  repetições;

(3) Variância genotípica entre médias 
de progênies: ( ) r/QMRQMPgˆ 2 −=σ

, em que: =σ gˆ 2  variância genotípica, 
=QMP  quadrado médio das progênies, 
=QMR  quadrado médio do resíduo e 

=r  repetições;

(4) Herdabilidade no sentido am-
plo (baseada na média das parcelas): 

fˆ/gˆaĥ 222 σσ= ,  em que =2aĥ  her-
dabilidade no sentido amplo, =σ gˆ 2  
variância genotípica e =σ fˆ 2 variância 
fenotípica;

(5) Coeficiente de variação genéti-
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ca:  
100ˆ/2ˆˆ xmggVC 





= s

  , em que: 

=gV̂C  coeficiente de variação genética, 
sendo igual à variância genotípica e cor-
responde à média geral do caráter;

(6) Correlações fenotípicas, em que: 
correlação fenotípica, =PMPxy  pro-
duto médio das progênies/tratamentos, 

=QMPx  quadrado médio do caráter x 
das progênies/tratamentos e =QMPTy
quadrado médio progênies/tratamentos 
total;

(7) Correlações ambientais, em 
que: correlação ambiental, =PMPxy  
produto médio do resíduo, =QMRx  
quadrado médio do resíduo do caráter 
X  e =QMRy  quadrado médio do re-
síduo do caráter Y ;

(8) Correlações genotípicas, em que: 
correlação genotípica, estimador da 
covariância genética das características 
X  e Y  e;

(9) =e  estimadores da variância 
genéticas das características X  e Y , 
respectivamente.

O teste t foi aplicado a fim de se 
observar o nível de significância a 1 
e 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira avaliação, realizada aos 
27 dias após o semeio, revelou que das 
770 plantas mensuradas, 122 tinham 
iniciado o pendoamento, 14 plantas 
possuíam uma massa média de 82,46 g 
no ponto de colheita, o que por planta 
individual significa 5,89 g com 29,98 
cm de altura. Já na segunda avaliação, 
das 742 plantas analisadas, 638 estavam 
pendoadas, com uma altura média de 
40,50 cm uma vez que já tinham iniciado 
o processo de pendoamento e 408 plan-
tas possuíam antocianina no pecíolo.

Na primeira avaliação, os valores 
para herdabilidade no sentido amplo 
(ha

2) foram 30,77 e 81,09% para altura 
de planta não pendoada e para número 
de plantas pendoadas respectivamente 
(Tabela 1). Na segunda avaliação os 
valores para herdabilidade foram 38,24, 
e 41,98% para presença de antocianina 
e número plantas pendoadas respec-
tivamente (Tabela 1), indicando que 

essas características podem ser explo-
rados pelo melhoramento, obtendo-se 
possíveis ganhos genéticos. Segundo 
Falconer (1987), a mais importante 
função da herdabilidade no estudo ge-
nético do caráter métrico é o seu papel 
preditivo expressando a confiança do 
valor fenotípico como um guia para o 
valor genético ou, em outras palavras, 
o grau de correspondência entre o valor 
fenotípico e o valor genético.

Segundo Vencovsky (1987), existe 
uma situação muito favorável para a 
obtenção de ganhos na seleção quando 
a relação CVg /CVe tende a 1,0 ou maior 
que 1,0 já que, nesses casos, a variação 
genética supera a variação ambiental. 

O valor mais elevado para a relação 
CVg /CVe foi 2,07 (Tabela 1), encontra-
do para pendoamento, indicando que a 
seleção contra esse caráter apresenta as 
condições mais favoráveis em termos de 
ganhos genéticos imediatos. O pendoa-
mento é uma característica indesejável 
na cultura do coentro para produção de 
folhagem. Após a planta iniciar o pro-
cesso de pendoamento, todas as reservas 
vão sendo deslocadas para a formação 
do pendão floral, havendo uma redução 
no tamanho e qualidade das folhas. Em 
decorrência, torna-se importante a se-
leção de linhagens que produzam mais 
folhas em menos tempo e que possuam 
o início do processo de pendoamento 
mais tardio. Os programas de melho-
ramento devem focar a eliminação do 
pendoamento prematuro.

Os coeficientes de variação genéti-
cos (CVg) para as características estu-
dadas variaram de 4,08 a 54,62, para 
massa média das folhas e número de 
plantas pendoadas (Tabela 1), enquanto 
os coeficientes de variação ambiental 
(CVe) foram de 7,01 a 26,38, para altura 
de plantas não pendoadas e número de 
plantas pendoadas (Tabela 1), podendo 
ser considerados baixo para a maioria 
das características, o que comprova um 
bom controle ambiental e eficiência do 
delineamento experimental.

O alto valor para herdabilidade (ha
2) 

observado para número de plantas não 
pendoadas sugere que essa característica 
pode ainda ser explorada em programas 
de melhoramento. As outras característi-
cas apresentaram valores um pouco mais 
baixos para herdabilidade. Segundo 

Ramalho et al. (2001), a herdabilidade 
pode ser considerada como o melhor pa-
râmetro genético para se fazer qualquer 
inferência sobre o sucesso da seleção em 
um dado caráter.

Foram calculadas ainda as correla-
ções genotípica, fenotípica e ambiental 
para as características avaliadas. Cons-
tatou-se que as correlações ambientais 
apresentaram valores inferiores a 0,45, 
demonstrando que houve maior contri-
buição dos fatores genéticos nas corre-
lações entre as características. A corre-
lação genotípica entre altura de plantas 
não pendoadas, no ponto de colheita, e 
número de plantas pendoadas foi 0,86, 
forte e significativa (teste t), podendo 
ser explorada pelo melhoramento, uma 
vez que o pendoamento precoce é uma 
característica indesejável nessa cultivar. 
Observou-se que as plantas mais baixas 
já tinham iniciado de pendoamento e 
consequentemente ocorreu uma dimi-
nuição no desenvolvimento foliar dessas 
plantas. Em contrapartida, as plantas 
que estavam no ponto de colheita, sem 
ter iniciado o pendoamento, exibiam 
folhagem bem desenvolvida, sendo por 
conseguinte mais altas. Os resultados 
positivos possibilitam ganhos simultâ-
neos nas características correlacionadas. 
Nos períodos de temperatura elevada o 
pendoamento tem se expressado mais 
precocemente, acarretando prejuízos 
aos agricultores, uma vez que a quali-
dade do coentro e a produtividade ficam 
comprometidas.

Observou-se correlação positiva e 
mediana (0,40), embora significativa, 
entre altura de plantas não pendoadas 
e peso médio de plantas, o que indica 
ainda haver ganhos genéticos possíveis 
em ambas as características na cultivar 
Verdão e que a seleção para uma das 
características pode resultar em ganhos 
genéticos na outra. Já a correlação entre 
número de plantas pendoadas e peso 
médio de plantas foi positiva e fraca 
(0,22), possivelmente porque houve for-
te seleção para peso médio de plantas ao 
longo do programa de melhoramento de 
desenvolvimento da cultivar Verdão.

Na segunda avaliação, 34 dias após 
o semeio, a maioria das plantas já havia 
pendoado, possivelmente devido à tem-
peratura elevada e, também, porque no 
sistema hidropônico é comum o ciclo 
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vegetativo ser menor. Já as correlações 
genotípicas entre altura de planta pen-
doada e antocianina e número de plantas 
pendoadas foram altas, positivas e sig-
nificativas, com valores de 0,86 e 0,61, 
respectivamente, o que permite afirmar 
que há ocorrência muito frequente de 
antocianina em plantas pendoadas. 
Segundo Diederichsen (1996), esta co-
loração estaria também ligada a algum 
fator de estresse, o que desencadearia o 
surgimento da antocianina na planta.

A presença de antocianina, em 
coentro, em determinadas regiões, é 
bem aceita pelo consumidor, já em ou-
tras não. Essa característica é bastante 
instável entre as cultivares presentes 
hoje no mercado brasileiro, uma vez 
que há variedades que apresentam 
maior concentração desse pigmento e 
no campo sempre aparecem plantas que 
não apresentam antocianina. Pode-se 
explorar essa característica no melho-
ramento genético e desenvolver uma 
cultivar que realmente seja mais rica 
e estável em antocianina e atender ao 
mercado consumidor que está sempre 
ávido por novidades.

No estudo de progênies de meios-
irmãos da cultivar Verdão para carac-
terísticas agronômicas constataram-se 
valores médios e altos de herdabilidade 
no sentido amplo e forte correlação 
genotípica entre algumas características 
possibilitando ganhos genéticos.
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ABSTRACT
Nitrogen fertilization is an important step for watermelon 

(Citrullus lanatus) production due to its influence over yield, fruit 
quality, and disease severity. Currently, the gummy stem blight 
(Didymella bryoniae) and the downy mildew (Pseudoperonospora 
cubensis) can be taken as the most important watermelon diseases, 
since they impose severe impairment to the crop. Furthermore, 
studies focusing on plant responses to nitrogen fertilization regarding 
fruit yield and quality, and disease resistance are rare. Hence, the 
present study aimed at evaluating the effect of nitrogen doses on 
fruit yield and quality, and on disease prevalence in watermelon. 
Two experiments were carried out at the Universidade Federal de 
Tocantins, employing sprinkler irrigation, in an area previously used 
to grow watermelon. The experimental design was blocks at random, 
with five treatments (N doses, applied twice as side-dressing, in kg 
ha-1, as follows: T1= control treatment without N, T2= 20, T3= 40, 
T4= 80, and T5= 120), and four replications. Urea (45% N) was 
used as the N source. In the first assay, the highest fruit yield and 
average weight were observed when 40 kg ha-1 of N were applied. 
The highest severity of the gummy stem blight was observed when 
the highest nitrogen doses were applied (80 and 120 kg ha-1). In the 
second assay, the highest severity levels of the gummy stem blight, 
as well as of mildew, were observed again when N doses were the 
highest (80 and 120 kg ha-1). The lowest severity levels for both 
diseases were observed in the control treatment.

Keywords: Citrullus lanatus, Didymella bryoniae, Pseudoperono-
spora cubensis, mineral nutrition, production.

RESUMO
Influência de doses de nitrogênio na severidade de doenças e 

na produtividade da melancia

A adubação nitrogenada é importante para a cultura da melancia 
(Citrullus lanatus) por afetar diretamente a produtividade, a qualidade 
dos frutos e a severidade de doenças. Atualmente, o crestamento go-
moso (Didymella bryoniae) e o míldio (Pseudoperonospora cubensis) 
podem ser consideradas as doenças mais importantes da melancia de-
vido aos prejuízos que podem causar na lavoura. Estudos envolvendo 
a aplicação de doses de nitrogênio e seus efeitos na produtividade, 
qualidade de frutos e manifestação de doenças são escassos. Desta 
forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar diferentes doses 
de nitrogênio e seus efeitos na produtividade, características dos frutos 
e na prevalência de doenças da melancieira. Foram conduzidos dois 
ensaios na Universidade Federal do Tocantins, sob irrigação por as-
persão, em área anteriormente cultivada com melancia. Foi utilizado o 
delineamento experimental de blocos ao acaso, com cinco tratamentos 
(doses de nitrogênio, aplicados em duas vezes em cobertura, em kg 
ha-1, sendo T1= testemunha sem nitrogênio em cobertura, T2= 20, 
T3= 40, T4= 80 e T5= 120) e quatro repetições. A uréia foi utilizada 
como fonte de nitrogênio (45% de N). No ensaio I, verificou-se 
maior produtividade e maior peso médio de frutos no tratamento que 
recebeu 40 kg ha-1. Níveis mais altos de severidade do crestamento 
gomoso foram verificados nos tratamentos que receberam maiores 
dosagens de nitrogênio (80 e 120 kg). No ensaio II, nos tratamentos 
com 80 e 120 kg ha de N foram observados os níveis mais altos de 
míldio e crestamento gomoso. Menores níveis dessas doenças foram 
verificados no tratamento testemunha.

Palavras-chave: Citrullus lanatus, Didymella bryoniae, Pseudoper-
onospora cubensis, nutrição mineral, produção.
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Watermelon (Citrullus lanatus 
(Thunb.) Matsum. & Nakai) 

is the leading crop worldwide within 
the family Cucurbitaceae. In Brazil, 
watermelon is among the most important 
vegetable crops, both for the excellent 
economic return, as for the labor-
intensive demand (Alencar, 2001). In 
2006, Brazil has planted 80,641 ha with 
watermelon and harvested 1,505,133 
tons, reaching an average yield of 18.7 
t ha-1. Currently, the country produces 
the world’s fifth largest volume of 
fruits, second only to China, Turkey, 

Iran, and the U.S., and has the fifth 
largest cultivated acreage. However, 
the country ranks only 47th worldwide 
in terms of yield (FAO, 2007).

The State of Tocantins produces 
about 3,500 ha of watermelon, grown 
mainly between rice seasons in low land 
areas under sub-irrigation (Santos et al., 
2005b). The production is concentrated 
in the southern region of the State, 
especially in the town of Formoso do 
Araguaia, where the average yield 
reaches 30 t ha-1 (Santos et al. 2001). 
There are also some fields in the 

highlands, where pressurized irrigation, 
sprinkler or localized, is employed.

Watermelon is highly demanding 
in nitrogen, which is essential to plant 
development and boosts both plant 
growth and crop yield. However, N in 
excess affects fructification and confers 
an aqueous texture to fruits (Carmello, 
1999). Moreover, high concentration of 
N in the plant reduces the production of 
phenolic compounds (fungistatic) and 
lignin in leaves, lessening the resistance 
to pathogens. Nitrogen also increases 
the concentration of amino acids and 

(Recebido para publicação em 4 de março de 2008; aceito em 2 de junho de 2009)
(Received in March 4, 2008; accepted inJune 2, 2009)
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amines in the apoplast and leaf surface, 
which apparently has more influence 
than sugars in conidia germination, 
therefore favoring the development 
of fungal diseases (Marschner, 1986). 
Consequently, if the N dose applied to 
watermelon in one hand may increase 
the yield, in the other hand, it may 
enhance losses caused by diseases. The 
search for a balance in N application 
enhances the need for more investigation 
on the subject.

Dozens of pathogens, with a 
broad range of symptoms, can infect 
watermelon. In addition to diseases, 
there are also abiotic stresses that can 
cause crop total loss if preventive 
measures are not taken (Santos et al., 
2005b). According to these authors, 
the main watermelon diseases are the 
gummy stem blight, mildew, fruit rots, 
and viruses. The gummy blight is caused 
by the fungus Didymella bryoniae 
(Aversw) Rehm and produce stem 
lesions that exudates gum, in addition 
to inducing necrotic spots on leaves and 
damping-off and death of young plants. 
The gummy blight can reduce yield in 
up to 19.2% (Santos et al., 2005a). The 
downy mildew, caused by the fungus 
Pseudoperonospora cubensis (Berck. 
et Curt.) Rostov., has major relevance 
when cooler temperatures prevail, 
especially at night, particularly if it 
happens in association with leaf wetness 
and relative humidity above 90%. The 
downy mildew can be responsible for 
crop total loss (Santos et al., 2005c).

Studies on plant response to nitrogen 
and its effects on fruit yield and quality, 
as well as on disease resistance, are 
scarce for watermelon. Thus, the present 
work was designed to evaluate the effect 
of different doses of nitrogen on yield 
and other fruit characteristics and also 
on disease severity in watermelon.

MATERIAL AND METHODS

The experiments were carried out at 
the Universidade Federal de Tocantins, 
Experimental Station of the Campus 
of Palmas, 280 m of altitude. The 
experiments were planted in an area 
where watermelon has been previously 
grown for three consecutive years, 
to ensure natural inoculum. Data on 

precipitation and temperature were 
collected at the meteorological station 
of the Campus of Gurupi. The soil in the 
experimental area was classified as Typic 
Hapludox, according to EMBRAPA 
(1999).

About two months before soil 
preparation, 2 t ha-1 of lime were 
incorporated into the soil. The soil 
was prepared by one subsoiling, one 
plowing and two harrowing operations. 
Subsoiling was applied to break 
through an impediment layer and 
thus improve water infiltration. The 
fertilization consisted of 800 kg ha-1 of 
the formulation 05-25-15 (NPK) applied 
in the hole at planting.

We used the cultivar Crimson Sweet 
which, despite being susceptible to the 
major diseases, is largely cultivated 
in Brazil and well accepted in the 
market. The spacing between rows and 
plants was 2 x 2 m, respectively. Each 
plot consisted of two 6-plant 12-m 
rows; in total twelve plants per plot. 
Seeds were treated with the fungicide 
Thiram, 1.5 g kg-1 of seeds, to minimize 
potential problems caused by soil 
pathogens during and immediately 
after germination. The experimental 
design was randomized blocks with 
five treatments and four replications. 
Treatments consisted of different 
nitrogen doses (kg ha-1), applied on 
side-dressing, using urea as the N source 
(45% N), where: T1= control without 
nitrogen, T2= 20, T3= 40, T4= 80, and 
T5= 120. Side dressing was split in two 
fertilizations, the first, 28 days after 
planting (DAP), and, the second, 35 
DAP. Along with the fertilization with 
urea, 104 kg ha-1 of potassium chloride 
(58% K2O) were applied, divided in two 
equal doses. Four to five seeds per hole 
were sown at 2 cm deep.

Thinning was performed 22 DAP, 
when plants had three true leaves 
(Carvalho, 1999), leaving two plants 
per hole. Two hand hoeing, 20 and 30 
DAP, respectively, were performed to 
remove weeds. We employed sprinkler 
irrigation, with 12-hour irrigation 
shifts (one irrigation in the morning 
and another in the afternoon), to avoid 
the hours of strong winds. The average 
water depth was 7.9 mm day-1, measured 
by collectors placed in the center of 

each plot.
To control pests, such as the Cucurbit 

beetle, aphids, and leaf miners, we 
used insecticides, sprayed in the late 
afternoon, not to coincide with bee 
visitation. In total there were five sprays, 
three with Deltamethrina (100 mL 100 
L-1 of water) and two with Acephate 
(100 g 100 L-1 of water). Fungicides 
were not used.

Fruits were harvested manually 
from 85 DAP ahead. The commercial 
harvest was indicated by the drying of 
the first tendril, located at the insertion 
of the fruit peduncle into the stem and/
or by the color of the side of the fruit 
which was in contact with the ground 
that changes from white to cream, in 
association with the sound of hollow 
produced by the ripe fruit when tapped 
with a firm hand. Only fruits considered 
commercial, weighing at least 5.0 kg, 
were taken into account (weighing in 
digital scale) to estimate the commercial 
yield and fruit average weight.

Assessments of the gummy blight in 
leaves (GBL) and of the downy mildew 
were carried out after the first harvest, 
according to methodology described by 
Santos et al. (2005a). To this end, we 
used the midpoint of the grading scale 
from 0 to 9, where 0= healthy tissue, 
1= less than 1% of damaged tissue, 3= 
between 1 and 5% of damaged tissue, 5= 
between 6 and 25% of damaged tissue, 
7= 26 to 50% of damaged tissue, and 
9= more than 50% of damaged tissue. 
In total, we carried out four disease 
evaluations, 50, 60, 70, and 80 DAP. 
For the statistical analysis, we used the 
average severity among evaluations.

Assay I - The experiment was carried 
out from July to October 2006, when the 
monthly precipitations were 0, 3, 50, 
and 0.8 mm, respectively. The monthly 
maximum/minimum temperatures were 
33.6/15.4, 35.1/17.1, 35.1/20.4, and 
35.1/23.4°C, respectively. The results 
of the soil analysis for the samples 
collected at 0-20 cm deep were: pH 
(CaCl2) 5.0, 0.17 cmolc dm-3 of Al, 
2.79 cmolc dm-3 of H+Al, 2.93 cmolc 
dm-3 of Ca+Mg, 10.1 mg dm-3 of P, 
10.17 mg dm-3 of K, 5.75 cmolc dm-3 of 
cation exchange capacity, 2.3 g dm-3 of 
organic matter, and 51.4 of saturation, 
according to the method recommended 

Effect of nitrogen doses on disease severity and watermelon yield
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by EMBRAPA (1997). In this assay, 
there was no occurrence of mildew. 
Therefore, only the gummy blight in 
leaves was evaluated.

Assay II - The experiment was set in 
the same location of assay I, from March 
to June 2007. In March and April, the 
monthly precipitations were 151 and 
20.8 mm respectively. In the following 
two months there was no rainfall. In this 
experiment, it was possible to assess 
the severity of both the gummy blight 
and the downy mildew. However, due 
to high level of infection in plants, the 
number and average fruit weight were 
not assessed and, consequently, neither 
yield.

Regression models were adjusted 
for the two trials. We performed also 
a correlation analysis for the variables 
studied in assay I, using the program 
Sisvar (Ferreira, 1999).

RESULTS AND DISCUSSION

Assay I - The nitrogen doses directly 
influenced yield and the average weight 
of marketable fruits, adjusting to a 
quadratic model. There was an increase 
in yield from the first N dose (20 kg 
ha-1) up to 40 kg ha-1 (Figure 1A). 
The use of 40 kg ha-1 of N increased 
the watermelon marketable fruit yield 
by 14 tons ha-1 when compared to the 
control, without nitrogen fertilization. 
From 40 kg ha-1 of N ahead, according 
to the regression function, yield started 
declining, possibly agreeing with the 
Law of Maximum, and probably also 
due to high severity levels of the gummy 
blight in the treatments in which larger 
N doses were applied (Figure 1C). 
According to Fageria et al. (1999), 
the quadratic model has been the one 
that best represents crop response to 
nitrogen. The adjustment of our results 
to a quadratic function suggests that 
the N doses used in this study were 
appropriate, since it was observed an 
increase both in fruit yield and average 
size in the initial doses (20 kg ha-1 of N), 
reaching a saturation point (40 kg ha-1 
of N) to decrease in the highest doses 
(120 kg ha-1 of N). All R2 values were 
significant (p<0.001) according to the 
table of Little & Hills (1978).

Figure 1. Yield (A, kg ha-1), average fruit weight (B, g), and the gummy stem blight severity 
(C, %) in watermelon as affected by increasing nitrogen doses (produtividade (A, t ha-1), 
peso médio de fruto (B, kg), severidade de crestamento gomoso do caule da melancia (C, 
%) em função de doses crescentes de nitrogênio). Gurupi, UFT, 2006.
*R2 significant, Little & Hills (1978), p<0.01, 22 df (significativo, Little & Hills (1978), 
p<0,01, 22 graus de liberdade).
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Similar results were obtained by 
Andrade Junior et al. (2006), who 
showed that the watermelon commercial 
production increased with the application 
of a nitrogen fertilizer. The same authors 
found that, contrary to yield, fruit 
quality was not significantly affected 
by nitrogen. These authors however 
did not comment on disease incidence. 
Therefore, we believe that the conditions 
of the experimental areas with regard to 
inoculum sources were different between 
our work and that reported by Andrade 
Junior et al. (2006). Consequently, 
the results of both reports can not be 
compared without reservation, since 
it is well known that diseases directly 
influence yield.

According to the regression equation 
obtained, the N mounting doses resulted 
in increases in fruit weight up to 40 
kg ha-1 of N, with fruits reaching an 
average weight of 8.8 kg (Figure 1B). 
When 120 kg ha-1 of N were used, the 
average weight of marketable fruits was 
merely 7 kg.

Research carried out under various 
cropping conditions has revealed that 
the adequate commercial yield is 
obtained in watermelon when 50 to 120 
kg ha-1 of N are applied. Singh & Naik 
(1989) tested 50, 100, 150, and 200 kg 
ha-1 of N and concluded that N doses 
above 50 kg ha-1 resulted in excessive 
vegetative growth and decrease in 
fruit yield. In our study, N application 
resulted in an increase in both fruit yield, 
and weight only up to 40 kg ha-1. From 
these doses, both yield, and the average 

weight of marketable fruits decreased 
(Figure 1A), probably due to (1) the 
profuse vegetative growth observed 
when higher doses of N were used 
and (2) and the higher disease severity 
observed when the largest N doses were 
used. Malavolta et al. (1997) stated 
that although the symptoms of nitrogen 
excess are not well identified, reduction 
in fruit set can definitely take place. 
In watermelon, nitrogen deficiency 
decreases the number of hermaphrodite 
flowers and determines fruit shape, as 
well as the fruit color hue that becomes 
lighter. In addition, it causes a collapse 
in plant metabolism at the time of fruit 
growth, limiting plant growth as a whole 
(Garcia & Souza, 2002).

Positive and significant correlation 
(r= 0.88, p<0.01) was found between 
fruit weight and commercial yield. In 
contrast, the correlation between the 
gummy blight severity and yield was 
not significant. This result indicates that 
other factors besides those investigated 
in this work may be directly involved 
in yield.

The evaluation of the gummy 
blight severity indicated that the use 
of increasing doses of N favored the 
watermelon infection by Didymella 
bryoniae. Higher severity levels were 
observed in treatments with the highest 
N doses (80 kg and 120 kg ha-1). The 
control treatment, which did not receive 
N, showed the lowest disease severity on 
leaves (Figure 1C). Where the infection 
by D. bryoniae was more severe, i.e., in 
the treatments with 80 kg ha-1 of N or 

more, there was reduction in yield and in 
the average weight of marketable fruits 
(Figures 1A and 1B, respectively). It is 
known that greater variation between 
day and night temperatures result in leaf 
wetness. In our study, there was a thermal 
gradient of around 15oC between the 
maximum and minimum temperatures, 
which favored the infection, despite the 
low precipitation.

Assay II - As we increased the N 
dose, the attack of the downy mildew 
(Pseudoperonospora cubensis) also 
tended to become more severe. The 
treatments using 80 and 120 kg ha-1 of 
N showed the highest values for disease 
severity (Figure 2A). On contrary, the 
lowest severity was found in the control, 
where no N was added. There were 
no significant differences in mildew 
severity when we compared plants that 
received 20 and 40 kg ha-1 of N.

For the gummy blight in leaves (D. 
bryoniae), there was also a trend of 
linear increase of disease severity with 
N doses. Higher severity levels occurred 
in the treatments in which 80 and 120 kg 
ha-1 of N were applied, while the lowest 
severity occurred in the control, without 
N addition (Figure 2B). As observed for 
mildew, no significant differences were 
observed in the gummy blight severity 
when we compared plants receiving 20 
and 40 kg ha-1 N.

In this experiment, rainfalls occurred 
only in March and April, respectively 
151 and 20.8 mm. In the following 
months, we used sprinkler irrigation, 
which also creates a microclimate 

Figure 2. Severity of the downy mildew (A) and the gummy stem blight (B) in watermelon as affected by increasing nitrogen doses (severidade 
do míldio (A) e do crestamento gomoso do caule (B) em melancia em função de doses crescentes de nitrogênio). Gurupi, UFT, 2007.
*R2 significant, Little & Hills (1978), p<0.01, 22 df (significativo, Little & Hills (1978), p<0,01, 22 graus de liberdade).

A B

Effect of nitrogen doses on disease severity and watermelon yield

y = 0.0362x + 2.0172
R2 = 0.93*

2

3

4

5

6

7

0 20 40 60 80 100 120

Se
ve

ri
ty

N doses (kg ha-1)

 

y = -0.0033x2 + 0.5108x + 22.619
R2 = 0.91*

20

25

30

35

40

45

0 20 40 60 80 100 120

Se
ve

ri
ty

N doses (kg ha-1)A B



334 Hortic. bras., v. 27, n. 3, jul.-set. 2009

favorable to the pathogen.
As far as we know, there were no 

reports in literature about the effect of 
nitrogen over the gummy blight and 
the downy mildew in watermelon. 
However, Santos et al. (2005a), in 
conditions similar to ours of restricted 
rainfall, an ecological situation that can 
be considered unfavorable to the disease, 
found 26.5% of leaf area damaged due 
to infection only by D. Bryoniae, which 
resulted in losses of 19.2% in yield. In 
the current study, in assay II, due to 
heavy attack of mildew and gummy, 
losses went up to 100%, since no fruits 
fit the commercial standard size, i.e., at 
least 5.0 kg.

It is important to note that we should 
not make a straight comparison between 
the results obtained in this work and 
the routine of watermelon commercial 
fields. In our study, to make it possible 
to assess N influence over the severity 
of the downy mildew and the gummy 
blight, there has been no fungicide 
spraying. Conversely, in commercial 
areas, fungicides are sprayed up to seven 
times during the crop season, depending 
on the environmental conditions and 
disease severity. 
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ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate yield, commercial 

characteristics, tolerance to early bolting and resistance to the root-
knot nematode Meloidogyne incognita race 1 in 25 F4 families of 
crispleaf lettuce, obtained out of crosses between cultivars Grand 
Rapids, Regina 71, and Verônica. In the first experiment, we evaluate 
leaf blade and borders characteristics, aboveground fresh weight, 
and number of days from sowing to the anthesis of first flower 
(tolerance to early bolting). In the second experiment, we evaluated 
the resistance to Meloidogyne incognita race 1 via gall index and 
number of galls and egg masses per root system. Five families had 
scores for leaf blade and borders similar to cultivars Verônica and 
Grand Rapids. Furthermore, 84% of the families were as tolerant to 
early bolting as cultivar Veronica, while 92% of the families were 
homozygous for resistance to Meloidogyne incognita race 1.

Keywords: Lactuca sativa L., breeding, root-knot nematode.

RESUMO
Famílias F4 de alface de folhas crespas tolerantes ao 

florescimento precoce e homozigotas para resistência à 
Meloidogyne incognita Raça 1

O objetivo deste trabalho foi avaliar características comerciais, 
produtividade, tolerância ao florescimento precoce e resistência ao 
nematóide das galhas Meloidogyne incognita raça 1 em 25 famílias 
F4 de alface, oriundas de cruzamentos envolvendo as cultivares 
Grand Rapids, Regina 71 e Verônica. No primeiro experimento, 
foram avaliadas as características de limbo e borda foliares, massa 
fresca da parte aérea e número de dias da semeadura até a antese 
da primeira flor (tolerância ao florescimento precoce). No segundo 
experimento, avaliou-se a resistência à Meloidogyne incognita 
raça 1 através do índice de galhas, número de galhas e massa de 
ovos por sistema radicular. Cinco famílias apresentaram notas para 
borda e limbo foliares semelhantes às cultivares Verônica e Grand 
Rapids. Além disso, 84% das famílias demonstraram tolerância ao 
florescimento precoce semelhante à cultivar Verônica e 92% delas 
foram consideradas homozigotas para resistência à Meloidogyne 
incognita raça 1.

Palavras-chave: Lactuca sativa L., melhoramento genético, 
nematóide das galhas.
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In regions with high temperatures, 
such as the summer in most regions of 

Brazil, lettuce blooms early, shortening 
the vegetative stage and, consequently, 
reducing leaf development. At the onset 
of the reproductive phase, with the 
elongation of the flowering stalk, the 
commercial value is lost due to latex 
production, which makes the leaf tastes 
bitter. 

Air temperatures above 20°C 
promotes bolting (Silva et al., 1999), 
stimulus that is enhanced as temperature 
rises. Moreover, long days, when 
associated with high temperatures, 
accelerate the bolting process, which is 
also cultivar-specific (Wien, 2002). The 
solution has been to develop genotypes 
with high tolerance to heat. Cultivar 
Regina 71 has been used for this purpose 

in breeding programs, as a source of 
heat tolerance (Carvalho Filho et al., 
2009, Silva et al., 2008, Fiorini et al., 
2005). Therefore, it is of fundamental 
importance to search for alternatives to 
enable the production of high standard 
lettuce throughout the year.

In addition to early bolting, high 
temperature favors the development 
of nematodes, especially Meloidogyne 
incognita and M. javanica, which 
reduces plant fresh weight. Cultivar 
Babá, when evaluated in greenhouse, 
showed restriction in development 
when inoculated with races 1 and 2 
of M. incognita (Krzyzanowski & 
Ferraz, 2000). In another experiment, 
cultivars Brisa and Lucy Brown had 
shoot and root fresh weight reduced 
due to the occurrence of M. incognita 

(Asuaje et al., 2004). Chemical control 
is occasionally used in the management 
of the root-knot nematode. However, 
chemicals, in addition to being toxic, 
have long lasting effects on leaves. 
Considering that lettuce has a relatively 
short cycle, the most safe and effective 
method for controlling nematodes would 
be the use of resistant cultivars.

Genetic resistance to the root-knot 
nematode has been observed on lettuce. 
The head lettuce cultivars Salinas 88, 
Chalenge, Vanguard 75, Calgary, Classic, 
and La Jolla showed reproduction index 
below 1 for M. incognita race 2, i.e., 
these cultivars produced fewer eggs than 
the number of eggs initially inoculated. 
Thus, these cultivars are considered 
promising sources of resistance for 
breeding programs (Wilcken et al., 
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2005). The crisp lettuce cultivar Grand 
Rapids has also proven to be resistant to 
M. incognita races 1, 2, 3, and 4 (Gomes 
et al., 2000), and to M. javanica (Maluf 
et al., 2002).

This study aimed to select crisp 
lettuce F4 families with tolerance to 
early bolting and resistance to the root-
knot nematode M. incognita race 1.

MATERIAL AND METHODS

Two experiments were carried out. 
At the first, we evaluated commercial 
characteristics and tolerance to early 
bolting, and, at the second, resistance 
to M. incognita race 1. The experiments 
were performed in the field, at HortiAgro 
Seeds Ltda., in Ijaci (21°10’S, 44°55′W, 
832 m of altitude, average annual 
temperature of 19.4°C, average 
minimum temperature of 14.8°C, 
average maximum temperature of 
26.1°C), located in the south of Minas 
Gerais State. The experiments were 
carried out from October 2006 to March 
2007, a period in which the average 
temperatures ranged between 25 and 
32°C. Treatments consisted of the 
parental cultivars, namely Regina 71, 
Grand Rapids, and Veronica, in addition 
to the F4 families. Cultivar Regina 71 
has smooth leaves, high resistance to 
early bolting, and susceptibility to M. 
incognita race 1. Cultivar Grand Rapids 
belongs to the crisp type and is resistant 
to M. incognita races 1, 2, 3, and 4 
(Gomes et al., 2000). Cultivar Verônica 
is tolerant to bolting, but susceptible to 
root-knot nematodes (Charchar et al., 
1996; Silva et al., 2008).

The F4 families were obtained out 
of the cross between cultivars Regina 
71 and Grand Rapids. The F1 was 
selfed, resulting in the F2 population. 
According to the pedigree method 
(Borém & Miranda, 2005), we evaluated 
the F2 population for resistance to M. 
incognita spp. and tolerance to early 
bolting. The selected plants were 
again selfed to produce the F3 families 
that were selected for the crisp leaf 
type, resulting in the F4 families. The 
selected F4 families were then crossed 
to cultivar Verônica, starting the second 
phase of the program, also using the 
pedigree method. The F1 population was 

selfed and the resulting F2 population 
was evaluated for resistance to M. 
incognita spp. (Fiorini et al., 2007) and 
tolerance to early bolting. The selected 
families originated the F3 families, 
which were evaluated for commercial 
characteristics. The selected plants led 
to the F4 families whose performance is 
reported in this paper.

In experiment 1, families were 
evaluated for commercial characteristics 
and tolerance to early bolting. We 
evaluated 25 F4 families and cultivars 
Regina 71, Grand Rapids, and Verônica, 
used as controls. Seeds were sown 
in polystyrene 128-cell trays, with 
commercial substrate (Plantmax®) 
and, 26 days after sowing, plants were 
transplanted to 1.20 wide seedbeds 
prepared beforehand and conducted in 
an organic farming system. We used 
blocks at random with three replications, 
and 16 plants per plot, spaced by 0.3 x 
0.3 m.

For assessing leaf blade and borders, 
scores from 1 to 5 were assigned 
independently for each plant and trait, 
as follows: 1= crispy blade or border, 
2= very wrinkled blade or border, 3= 
wrinkled blade or border, 4= slightly 
wrinkled blade or border 5= smooth 
blade or border (Carvalho Filho et 
al., 2009). Then, to assess plant fresh 
weight, eight plants per plot were 
cut at soil level and weighed on an 
electronic scale. These characteristics 
were subjected to analysis of variance. 
Means were separated by the Scott-
Knott test, at 5% probability.

Tolerance to early bolting was 
evaluated in the remaining eight plants 
of each plot, conducted up to harvesting 
the seeds. Each plant was tutored with 
a stake to avoid bending. We evaluated 
the number of days from sowing to the 
anthesis of first flower for each plant, 
and then calculated the plot average. The 
values of each family, as well as those 
of the control cultivars were subjected 
to the analysis of variance, with means 
compared by the Dunnett test, at 5% 
probability.

In experiment 2, the 25 F4 families 
and cultivars Regina 71 (susceptible) and 
Grand Rapids (resistant) were evaluated 
for resistance to M. incognita race 1. 
Seeds were sown in polystyrene 128-cell 

trays, containing commercial substrate 
(Plantmax®). Seedlings were infested 
with eggs of M. incognita race 1, 16 days 
after sowing, at a concentration of 1,200 
eggs cell-1, corresponding to 30 eggs 
cm-3 of substrate. Egg extraction and 
substrate infestation were carried out 
according to Hussey & Barker (1973), 
modified by Boneti & Ferraz (1981).

Plants remained in the trays in 
the greenhouse until 45 days after the 
inoculation with nematodes, when the 
evaluation was carried out. At this 
date, we observed a high incidence 
of both galls and egg masses in the 
roots of indicator plants (eight tomato 
plants per replication, cultivar Santa 
Clara,). Indicator plants were used 
to confirm the inoculation efficiency 
and infestation severity. We used a 
completely randomized design, with 
four replications and eight-plant plots.

The gall index was assessed using 
a scale and evaluating plant roots still 
with substrate, as follows: 1= few visible 
(<10 galls) and small (<1 mm) galls; 2= 
few visible galls, but with intermediate 
size (1 to 3 mm); 3= intermediate 
number of visible galls (10 to 30 galls), 
standard size, with some large galls 
(>3 mm); 4= many visible (>30 galls) 
predominantly large (>3 mm) galls, with 
few of intermediate size, some galls 
already coalescing; 5= clods with lots 
of large visible galls (>30 galls), many 
already coalescent. After washing the 
roots, the galls were counted. Then, 
roots were stained with an industrial 
dye containing 1% Bordeaux (Rocha 
et al., 2005) to count the number of 
egg masses. The figures for number of 
galls and egg masses were transformed 
into the square root and analyzed 
using the software SAS (SAS Institute, 
1993). Means were contrasted via the 
Dunett test, at 5% probability. This test 
compares separately the mean of each 
control to the other treatments. Resistant 
families were considered as homozygous 
when means for all characteristics 
simultaneously differed significantly 
from cultivar Grand Rapids, but not from 
cultivar Regina 71. Susceptible families 
were considered as homozygous when 
means for all characteristics differed 
significantly from cultivar Regina 71, 
but not from cultivar Grand Rapids. In 

JLS  Carvalho Filho et al.
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any condition other than those, families 
were considered as still segregating.

RESULTS AND DISCUSSION

Only six families had curly leaf 
borders significantly similar to cultivars 
Grand Rapids and Verônica (Table 1).

Cultivar Grand Rapids had curlier 
leaf blades than cultivar Verônica. 
Taking into consideration leaf blade, 
three families did not differ significantly 
from cultivar Grand Rapids and another 
four, from cultivar Verônica, indicating 
that these families produce curly leaf 
blades. Despite the potential increase 

in the frequency of alleles for curly 
leaves promoted by crossing the selected 
families to cultivar Verônica, two 
families, AFX 009B 51 18 and AFX 
009B 78 02, had leaf blade and border 
similar to cultivar Regina 71. This may 
indicate that the character is governed by 
a large number of genes, which would 

Table 1. Leaf blade and border, aboveground fresh mass, number of days to bolting, gall index and number, and number of egg masses in 
the roots in 25 F4 families and cultivars of lettuce (limbo e bordos da folha, massa fresca da parte aérea, número de dias até o florescimento, 
índice e número de galhas e número de massas de ovos nas raízes em 25 famílias F4 e cultivares de alface). Lavras, UFLA, 2007.

Families
Leaf 

blade*

Leaf 
border*

Fresh mass  
(g plant-1)*

Days to 
bolting

Gall
 index

Gall 
number

Number of 
egg masses

AFX 009B 51 02 3.8 d 3.7 d 350.0 a 98** 1.80*** 46.58*** 17.01***

AFX 009B 51 03 3.7 d 3.0 c 397.0 a 91** 1.63*** 35.40*** 15.48***

AFX 009B 51 04 4.0 d 3.4 d 350.0 a 96** 1.69*** 30.36*** 10.00***

AFX 009B 51 06 2.9 c 2.7 b 316.7 b 95** 1.78*** 44.78*** 16.87***

AFX 009B 51 08 3.7 d 3.4 d 295.8 b 85*** 1.63*** 39.59*** 12.39***

AFX 009B 51 18 4.9 e 4.0 e 329.2 b 85*** 1.80*** 42.29*** 16.28***

AFX 009B 51 25 3.8 d 3.3 d 375.0 a 93** 2.03*** 41.43*** 16.94***

AFX 009B 51 34 2.1 b 3.0 c 312.5 b 95** 1.81*** 31.29*** 16.26***

AFX 009B 78 02 4.5 e 5.0 f 395.8 a 92** 1.46*** 41.19*** 11.78***

AFX 009B 78 031 1.0 a 1.0 a 291.7 b 97** 2.09*** 45.59*** 25.33***

AFX 009B 78 111 1.7 b 1.0 a 338.1 b 94** 2.02*** 36.20*** 16.80***

AFX 009B 78 26 3.7 d 3.6 d 300.0 b 94** 1.77*** 32.70*** 13.88***

AFX 009B 78 271 1.6 b 1.3 a 300.0 b 101** 2.13*** 42.88*** 15.50***

AFX 009B 78 291 2.2 b 1.3 a 358.3 a 91** 1.70*** 30.55*** 12.65***

AFX 009B 78 361 1.0 a 1.0 a 333.3 b 87*** 1.91*** 48.25*** 18.97***

AFX 012B 53 12 1.0 a 3.9 e 295.8 b 93** 2.16** 40.51*** 16.48***

AFX 012B 53 13 4.0 d 3.5 d 312.5 b 91** 1.75*** 38.64*** 12.84***

AFX 012B 53 33 3.9 d 3.3 c 291.7 b 88*** 1.79*** 30.45*** 16.61***

AFX 012B 53 39 4.0 d 3.0 c 283.3 b 94** 1.79*** 36.61*** 8.56***

AFX 012B 53 61 3.9 d 2.8 c 308.3 b 92** 1.54*** 39.53*** 14.69***

AFX 013B 68 11 3.2 c 2.4 b 314.6 b 95** 1.59*** 46.49*** 20.12***

AFX 013B 68 13 2.9 c 2.5 b 408.3 a 99** 1.50*** 31.67*** 13.52***

AFX 013B 68 37 3.6 d 1.3 a 333.3 b 101** 1.62*** 31.55*** 12.67***

AFX 013B 68 46 4.0 d 3.0 c 312.5 b 98** 1.85*** 35.20*** 14.61***

AFX 013B 68 66 4.5 e 2.5 b 316.7 b 98** 1.78*** 39.15*** 12.43***

Grand Rapids 1.0 a 1.0 a 304.2 b 86 1.53 23.28 12.90
Regina 71 5.0 e 5.0 f 304.7 b 110** 4.26** 94.23** 48.29**

Verônica 2.0 b 1.0 a 304.2 b 95**

*Means followed by the same letter in the column did not differ significantly from each other, Scott-Knott test, p<0.05 (médias seguidas 
da mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, teste de Scott- Knott, p<0,05); **Means significantly higher than cultivar 
Grand Rapids, Dunett test, p<0.05 (médias significativamente superiores à cultivar Grand Rapids, teste de Dunnett, p<0,05); ***Means did 
not significantly differ from cultivar Grand Rapids, Dunett test, p<0.05 (médias não diferiram significativamente da cultivar Grand Rapids, 
teste de Dunnett, p<0,05); 1Families considered similar to cultivars Grand Rapids and/or Verônica for leaf blade and border (famílias con-
sideradas semelhantes às cultivares Grand Rapids e/ou Verônica para limbo e borda foliares); 2Leaf blade and borders assessed by a visual 
scale from 1= crispy blade or border to 5= smooth blade or border (limbo e bordo das folhas avaliados através de escala visual de 1= limbo 
e bordo crespos a 5= limbo e bordo lisos).

F4 families of crispleaf lettuce with tolerance to early bolting and homozygous for resistance to Meloidogyne incognita race 1
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hamper selection gains.
There were no significant differences 

among cultivars for aboveground fresh 
weight and all families had figures 
significantly greater than or equal to 
the cultivars (Table 1). However, as 
this is a character of additive genetic 
nature (Lédo et al., 2001) and high 
narrow sense heritability (79%) (Souza 
et al., 2008), selection for increasing the 
aboveground fresh weight will favor the 
accumulation of favorable alleles in the 
next generations.

In the screening for commercial 
characteristics, the families AFX 009B 
78 36, AFX 009B 78 11, AFX 009B 78 
03, AFX 009B 78 27, and AFX 009B 78 
29 (Table 1) were selected due to their 
high similarity to the crispleaf lettuce 
cultivar used as the commercial standard 
for the three characteristics. It should be 
emphasized that new selections for these 
traits should be carried out in subsequent 
generations, to increase the frequency of 
favorable alleles to crisp leaves. Similar 
results were found by Carvalho Filho et 
al. (2009).

No family was as tolerant as cultivar 
Regina 71 (average of 110 days for 
flowering) to early bolting. Conversely, 
when compared to cultivar Grand 
Rapids (86 days), 21 families were 
more tolerant to early bolting. Cultivar 
Veronica, considered as tolerant to 
early bolting among the crispleaf types, 
flowered, on average, after 95 days, 
differing significantly from Grand 
Rapids, but not from cultivar Regina 
71. Among the 25 families studied, only 
families AFX 009B 51 08, AFX 51 18 
009B, AFX 009B 78 36, and AFX 009B 
53 33 flowered significantly earlier 
than the cultivar Veronica, respectively 
after 85, 85, 87 and 88 days. The lack 
of families as tolerant to early bolting 
as cultivar Regina 71 can be due to the 
reduction in the proportion of cultivar 
Regina 71 alleles within the F4 families 
as consequence of the crosses with 
cultivar Veronica. Nevertheless, there 
was variation left within families, as 
there were plants with flowering dates 
similar to those observed for cultivar 
Regina 71.

When we consider the distribution 
frequency of individual plants for 
number of days to bolting (upper 

and lower limits of 85 and 115 days, 
respectively, with five classes and 9-day 
intervals in between classes), we noted 
that 27.8% of the plants flowered after 
96 days, which corresponds to the lower 
limit observed in the tolerant cultivar 
Regina 71. Thus, further selection 
within each family may lead to an 
increase in the number of days to bolting 
in the following generations due to the 
increase in the additive variance level 
(between and within families). Thus, 
we expect a rise in the likelihood of 
obtaining genotypes with tolerance 
to early bolting (Borém & Miranda, 
2005). This possibility is supported also 
by the high heritability in the narrow 
sense, about 67%, observed for the 
characteristic (Souza et al., 2008).

The averages for gall index in 
cultivars Regina and Grand Rapids 71 
(Table 1) were respectively 1.53 and 
4.26, both corresponding to extreme 
figures, hence confirming respectively 
the resistance and susceptibility of the 
two cultivars to M. incognita race 1. 
Family AFX 012B 53 33 was the only 
to differ significantly from cultivars 
Grand Rapids and Regina 71. All 
other families differed significantly 
from cultivar Regina 71, but not from 
cultivar Grand Rapids. When the 
average for number of galls in the roots 
was considered, only the family AFX 
012 53 33 differed significantly from 
both cultivars, while the other families 
differed significantly from cultivar 
Regina 71, but not from cultivar Grand 
Rapids (Table 1). Finally, for number 
of egg masses only family AFX 009B 
78 11 did not differ significantly from 
cultivar Regina 71, if we consider a 
probability slightly higher than 5%, 
which was the significance threshold we 
adopted. When we took cultivar Grand 
Rapids as control, only cultivar Regina 
71 was significantly different (Table 1), 
the latter with a higher number of egg 
masses than the former.

When we take into account the three 
characteristics related to the reaction to 
the root-knot nematode, all families were 
resistant to M. incognita race 1, except 
families AFX 012B 53 33 and AFX 
009B 78 11. Therefore, we concluded 
that 22 families were homozygous 
for resistance. Carvalho Filho et al. 

(2007) also succeeded in obtaining F4 
families of lettuce homozygous for 
resistant to the root-knot nematode 
using cultivar Salinas 88 as one of the 
parents, due to the inheritance of the 
other parent, cultivar Grand Rapids. 
Given the monogenic inheritance of 
the resistance (Gomes et al., 2000), 
we already expected these results, as 
the plants used to breed these families 
were previously selected for resistance. 
Gomes et al. (2000) in their work 
observed that the resistance against the 
root-knot nematode was stable, even 
when plants were challenged with a 
mixture of races. Thus, those authors 
suggested that the same gene would 
control the resistance to all races. If this 
is true, there is a chance that the families 
report here are resistant also to other 
races of M. incognita and M. javanica. 
However, further evaluations are needed 
with races 2, 3, and 4 of M. incognita, 
as well as with M. javanica, to confirm 
this premise. This universal resistance 
would be very convenient, since M. 
incognita and M. javanica populations 
are endemic in similar regions and can 
develop in the same area (Tihohod, 
2000).

Families AFX 009B 78 27 and AFX 
009B 78 29 are crispleaf lettuce, tolerant 
to early bolting, and homozygous 
for resistance to M. incognita race 
1. Consequently, these two families 
will be used to continue our breeding 
program.
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Potencialidade de um actinomiceto de rizosfera de tomateiro como 
agente de biocontrole de doenças
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RESUMO
Um actinomiceto (Streptomyces setonii, isolado ‘UFV-RD1’), 

obtido de rizosfera de planta sadia de tomateiro, foi selecionado 
dentre outros 117, como promissor agente de biocontrole de enfermi-
dades da cultura. Em testes de antagonismo in vitro contra patógenos 
do tomateiro, o isolado ‘UFV-RD1’ foi incapaz de inibir o cresci-
mento de bactérias (Pseudomonas syringae pv. tomato, Ralstonia 
solanacearum, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, 
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) mas inibiu a germinação 
de conídios de alguns fungos (Alternaria solani, Phytophthora in-
festans, Corynespora cassiicola, Stemphylium solani). Em ensaios 
de biocontrole experimental in vivo, em casa de vegetação, o acti-
nomiceto foi efetivo em reduzir a severidade de sintomas no caso 
de patógenos fúngicos e bacterianos testados como desafiantes. A 
campo, quando A. solani e P. infestans ocorreram naturalmente, as 
plantas originárias de sementes microbiolizadas com propágulos da 
estirpe ‘UFV-RD1’ exibiram sintomas menos severos que as plantas 
controle para o caso da pinta preta. O agente de biocontrole é pro-
missor para futuros protocolos de manejo integrado, como forma de 
reduzir a quantidade de defensivos utilizados.

Palavras-chave: Streptomyces setonii, antagonismo microbiano, 
indução de resistência, controle biológico.

ABSTRACT
Potenciality of an actinomycete from tomato rhizosphere as 

a biocontrol agent for tomato diseases

An actinomycete (Streptomyces setonii, isolate ‘UFV-RD1’), 
isolated from the rhizosphere of a healthy tomato plant was selected 
out of 117 as a promising biocontrol agent for tomato diseases. 
In in vitro antagonism tests against tomato pathogens, the isolate 
‘UFV-RD1’ was unable to inhibit growth of bacterial pathogens 
(Pseudomonas syringae pv. tomato, Ralstonia solanacearum, 
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Xanthomonas 
campestris pv. vesicatoria) but inhibited conidium germination 
of fungi (Alternaria solani, Phytophthora infestans, Corynespora 
cassiicola, Stemphylium solani). Experimental biocontrol assays 
in a greenhouse indicated that the actinomycete was effective for 
reducing symptom severity in the case of bacteria and fungi tested as 
challenging pathogens. In field trials, when A. solani and P. infestans 
spontaneously occurred, plants resulting from seeds microbiolized 
with propagules of isolate ‘UFV-RD1’ showed less severe symptoms 
in the case of early blight. Therefore, the biocontrol agent is 
considered a good choice tobe included in future protocols of disease 
integrated management as a way to reduce defensive use.

Keywords: Streptomyces setonii, microbial antagonism, induced 
resistance, biological control.
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O tomate é uma das principais horta-
liças cultivadas no Brasil. Porém, 

durante seu ciclo é acometido por mais 
de duzentas doenças, o que leva a um 
declínio na sua produtividade. Assim 
sendo, a cultura do tomate é uma das 
que mais demanda o uso de agrotóxi-
cos durante seu processo de cultivo, 
representando ônus ao produtor e riscos 
ao consumidor no que tange a resíduos 
nos produtos finais consumidos (Jones 
et al., 1991; Minami & Haag, 1989). 
Consideradas as implicações ecológicas 
e sanitárias decorrentes do uso contínuo 
e em grandes quantidades de pesticidas 
(Uykhede, 1996), a busca e a pesquisa 
por alternativas de manejo da doença 
são importantes.

A busca por microrganismos benéfi-
cos, agentes de controle biológico, como 
alternativa para aumentar a produtivi-
dade de plantas e melhorar o seu estado 
fitossanitário, vem sendo um dos princi-
pais objetivos da pesquisa agrícola nas 
últimas décadas. Dentre estes microrga-
nismos, os actinomicetos (procariotas 
gram-positivos) apresentam grande 
potencial. Os actinomicetos podem ser 
encontrados em nichos ecológicos, tais 
como a rizosfera e o rizoplano de plantas, 
onde sobrevivem, multiplicam-se e en-
contram proteção contra o antagonismo 
da microbiota circunvizinha (Benizri et 
al., 2001; Silva et al., 2003). 

O uso de rizobactérias como agentes 
de biocontrole tem sido estudado de 

modo intensivo nas últimas três décadas, 
como relatam muitos autores (Kloepper 
et al., 1997; Ramamoorthy et al., 2000; 
Gerhardson, 2002; Silva et al., 2004b)  e 
sabe-se que são capazes de propiciar pro-
teção a múltiplos patógenos (Alström, 
1991; Wei et al., 1991; Maurhofer et 
al., 1995). Actinomicetos são capazes de 
habitar a rizosfera de plantas, podendo 
assim ser consideradas como rizobacté-
rias. Há alguns trabalhos em que essas 
bactérias são utilizadas como agentes de 
biocontrole de doenças de plantas. De 
um universo de 42 actinomicetos iso-
lados da rizosfera de plantas, 28 foram 
eficientes em reduzir o número de galhas 
causadas por Meloidogyne javanica em 
tomateiro e nove reduziram o número de 
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ovos por raízes (Coimbra et al., 2004). 
Yan et al. (2004) isolaram uma cultura 
de Streptomyces sp. capaz de controlar a 
formação de galhas e reduzir o número 
de J2 de M. incognita, em condições de 
casa de vegetação. O controle in vitro 
e in vivo de Fusarium oxysporum f. 
sp. cubense por S. griseorubiginosus, 
um actinomiceto isolado de raízes de 
tomate, foi avaliado e um dos mecanis-
mos de controle observado foi a síntese 
de sideróforos (Lixiang et al., 2005). A 
diversidade de compostos sintetizados e 
excretados por actinomicetos, sobretudo 
antibióticos, os torna especialmente 
desejados como agentes de biocontrole. 
Outra característica importante dessas 
bactérias é a capacidade de sintetizar 
endósporos, o que facilita a sua formu-
lação (Emmert & Handelsman, 1999). 
Sabaratnam & Traquair (2002) produzi-
ram uma formulação à base da estirpe 
‘Di-944’ de S. griseoviridis, isolado da 
rizosfera de tomateiro, que demonstrou 
ser eficiente em controlar o tombamento 
de mudas de tomate causado por Rhizoc-
tonia solani.

Este trabalho teve o objetivo de 
avaliar a estirpe do actinomiceto ‘UFV-
RD1’ de Streptomyces setonii obtida de 
solo de rizosfera de plantas sadias de 
tomateiro, como potencial agente de 
biocontrole de doenças desta cultura.

MATERIAL E MÉTODOS

Origem, cultivo e preservação 
dos microrganismos - Todos os mi-
crorganismos utilizados nesse trabalho, 
tanto os fitopatogênicos como a estirpe 
‘UFV-RD1’ de Streptomyces setonii, 
foram obtidos da coleção de culturas do 
Laboratório de Bacteriologia de Plantas 
e Controle Biológico do Departamento 
de Fitopatologia da UFV. Os fungos 
Alternaria solani e Phytophthora in-
festans foram cultivados em meio BDA 
(Tuite, 1969) e os fungos Corynespora 
cassiicola e Stemphylium solani foram 
cultivados em meio V8-ágar (Dhingra 
& Sinclair, 1985). As fitobactérias 
Pseudomonas syringae pv. tomato, 
Ralstonia solanacearum e Pectobacte-
rium carotovorum subsp. carotovorum 
foram cultivadas em meio 523 (Kado 
& Heskett, 1970), e Xanthomonas cam-
pestris pv. vesicatoria em meio GYCA 

(Schaad et al., 2001). As fitobactérias 
foram preservadas sob óleo mineral e 
em água mineral esterilizada (Romeiro, 
2001), mantidas a 4oC, e as culturas 
fúngicas preservadas em óleo mineral. 
A estirpe ‘UFV-RD1’ do actinomiceto 
S. setonii foi obtida da rizosfera de 
planta sadia de tomateiro no município 
de São Miguel do Passa Quatro-GO e 
previamente selecionada como potencial 
antagonista a patógenos de tomateiro 
(Carrer Filho, 2002). O actinomiceto 
foi cultivado e multiplicado em tubos 
inclinados, contendo meio de extrato 
de solo-ágar (Pramer & Schmidt, 1964) 
e preservado sob óleo mineral a 4oC, 
por repicagens semestrais tubo-a-tubo 
(Romeiro, 2001).

Potencialidade para colonização 
de raízes de tomateiro - Para detectar 
a eventual habilidade da estirpe ‘UFV-
RD1’ em colonizar o sistema radicular 
de plantas de tomate, sementes da cv. 
‘Santa Cruz Kada’ foram microbioliza-
das, por embebição, em uma suspensão 
(DO540 = 0,3) de propágulos do actino-
miceto em solução salina esterilizada. 
Após 24 h, as sementes foram transferi-
das para tubos contendo meio ágar-água 
0,6%, não inclinados, e deixadas para 
germinar à temperatura ambiente de 
25ºC (Silva et al., 2003). A ocorrência 
de turvação e depósito leitoso ao longo 
das raízes, visualizados por observação 
contra a luz, foram interpretados como 
habilidade da rizobactéria para colonizar 
o sistema radicular do tomateiro.

Inibição de crescimento de fitobac-
térias in vitro - Utilizou-se o método 
da sobrecamada, conforme descrito 
por Romeiro (2001), em que 0,1 mL 
da suspensão de propágulos do actino-
miceto ‘UFV-RD1’ foram depositados 
no centro da superfície de placas de 
Petri contendo extrato de solo-ágar, 
seguindo-se incubação a 30ºC, por 96 
h. Após, as colônias foram mortas por 
exposição à luz ultravioleta (254 nm) 
por 20 minutos. Em seguida, verteu-se 
uma sobrecamada de meio 523 (Kado 
& Heskett, 1970) semi-sólido funden-
te (48ºC) ao qual foram adicionados 
propágulos (0,1 mL) de cultura em 
meio líquido, na fase exponencial de 
crescimento (±24 h) das fitobactérias P. 
syringae pv. tomato, R. solanacearum, 
P. carotovorum subsp. carotovorum e 48 

h para X. campestris pv. vesicatoria. As 
placas foram vedadas, mantidas a 28ºC 
por um período de 72 h e examinadas 
diariamente a fim de observar se havia 
formação de halos de inibição.

Inibição na germinação de coní-
dios de fungos patogênicos ao toma-
teiro - Testou-se uma suspensão de pro-
págulos da estirpe ‘UFV-RD1’ quanto 
à capacidade de inibir a germinação de 
conídios de S. solani, C. cassiicola e A. 
solani. O tratamento com uma solução 
do fungicida clorotalonil a 2 g L-1 tam-
bém foi utilizado e o controle foi solução 
salina (0,85% NaCl) esterilizada. Para 
tanto, foram colocadas gotas de 50 µL 
de propágulos do antagonista contendo o 
dobro da concentração desejada (DO540= 
0,6) sobre lâminas comuns de micros-
copia, de forma que, ao acrescentar 50 
µL de suspensão de conídios dos fungos 
patogênicos, fosse obtida a concentra-
ção desejada de células do antagonista 
(DO540= 0,3). A concentração de A. 
solani foi de 5,0 x 103 conídios/ml e, de 
S. solani e C. cassiicola foi de 104 coní-
dios/mL. Após a montagem, lâminas fo-
ram mantidas em câmara úmida a 28ºC 
por 24 h. A germinação dos conídios foi 
determinada contando-se 100 esporos ao 
microscópio (40x), com três repetições. 
Consideraram-se germinados aqueles 
conídios cujo comprimento do tubo 
germinativo, igualou ou foi superior ao 
seu maior diâmetro.

Inibição da germinação de espo-
rângios de Phytophthora infestans 
- Utilizou-se a metodologia de Halfeld-
Vieira et al. (2004) com modificações. 
Os tratamentos consistiram de solução 
de clorotalonil a 2 g L-1, suspensão de 
células da estirpe ‘UFV-RD1’ (DO540= 
0,3) e solução salina esterilizada como 
controle. Sobre lâminas de microsco-
pia, foram colocadas gotas de 50 µL 
contendo o dobro da concentração 
de propágulos da estirpe ‘UFV-RD1’ 
(DO540= 0,6), de modo que, com a adi-
ção de mais 50 µL de uma suspensão 
de esporângios (2 x 108 esporângios 
mL-1), fossem obtidas as concentrações 
desejadas do antagonista (DO540= 0,3). 
As lâminas foram mantidas em câmara 
úmida, permanecendo em incubadoras 
a 4ºC por 3 h. Após esse período, foram 
imediatamente transferidas para câmara 
de incubação regulada a 17°C, por 24 h 
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e a germinação indireta de esporângios 
foi determinada pela contagem de 100 
esporângios ao microscópio (40x), 
com três repetições, determinando-se 
assim a percentagem de esporângios 
que liberaram zoósporos em relação aos 
tratamentos controles.

Ensaio de biocontrole em casa de 
vegetação - Mudas de tomateiro (cv. 
Santa Cruz Kada) oriundas de sementes 
microbiolizadas por embebição de 24 
h em uma suspensão de propágulos do 
actinomiceto ‘UFV-RD1’ (DO540 = 0,3) 
foram cultivadas por 30 dias. As mudas 
foram deixadas em câmara úmida por 
24 h e, a seguir, foram inoculadas, por 
atomização, com P. syringae pv. tomato 
(DO540= 0,2), C. cassiicola (2 x 104 coní-
dios/mL), S. solani (2,5 x 103 conídios/
mL) e X. campestris pv. vesicatoria 
(DO540= 0,1). O controle consistiu na 
imersão de sementes da cultivar em so-
lução salina. O experimento foi condu-
zido em condições de casa de vegetação, 
com temperatura ajustada para 25ºC, no 
delineamento inteiramente casualizado 
com dez repetições por tratamento, cada 
repetição consistindo de uma planta por 
vaso. O ensaio avaliou a severidade de 
doença, sete dias após o surgimento dos 
primeiros sintomas.

Ensaio de biocontrole em cam-
po - O ensaio foi instalado em uma 
área experimental do Departamento de 
Fitopatologia da UFV e conduzido de 
dezembro de 2001 a fevereiro de 2002. A 
área possui um histórico de ocorrências 
de doenças em tomateiro, já que se faz o 
plantio de tomate todos os anos no local, 
além de batata e de outras solanáceas. 
O solo é do tipo argiloso, apresenta pH 
6,01, 1,8 mg/dm3 de fósforo disponível, 
29 mg/dm3 de potássio trocável, como 
teores de cálcio de 2,00 cmolc/dm3 e 
0,05 cmolc/dm3 de magnésio, segundo 
análise realizada em laboratório do 
Departamento de Solos da UFV. O 
experimento constou de quatro blocos 
casualizados, com cinco plantas em 
cada parcela. Os tratamentos foram re-
presentados por mudas de tomateiro da 
variedade ‘Santa Cruz Kada’ oriundas 
de sementes microbiolizadas por pro-
págulos do actinomiceto ‘UFV-RD1’, 
submetidas ao tratamento químico com 
clorotalonil (2 g L-1, duas vezes por se-
mana), ou que não receberam nenhum 

tratamento, controle. Plantas cultivadas 
em casa de vegetação, em vasos com 
solo não esterilizado, cerca de 20 dias 
após a emergência, foram transplantadas 
para solo de cultivo em campo. Cinco 
dias após o transplantio, verteram-se 50 
mL de uma suspensão de propágulos da 
estirpe UFV-RD1 (DO540= 0,2) na região 
da cova de plantas oriundas de semen-
tes previamente microbiolizadas. Este 
processo foi realizado para aumentar as 
possibilidades do actinomiceto coloni-
zar as raízes das plantas de tomate. As 
plantas foram conduzidas verticalmente, 
com duas hastes, no espaçamento de 
1,0 x 0,3 m (Boff et al., 1991a) sendo a 
poda de caules realizada semanalmente. 
A irrigação foi por aspersão e as adu-
bações de transplantio e de cobertura 
foram implementadas em função de 
análise química do solo. Pinta preta e 
requeima ocorreram espontaneamente e 
suas respectivas severidades avaliadas. 
A severidade da pinta preta foi estimada 
pelo uso de escalas diagramáticas com 
diferentes percentagens de área foliar 
lesionada (Boff et al., 1991b). Já para 
avaliar a severidade de requeima, dois 
avaliadores estimaram a percentagem 
da área foliar lesionada, com o progra-
ma SeverityPro® (Nutter & Litwiller, 
1998) para o treinamento. Avaliou-se 
a área foliar lesionada pela pinta preta 
semanalmente e, para a requeima, duas 
vezes por semana. Obteve-se as curvas 
de progresso das doenças e as respecti-
vas áreas abaixo da curva de progresso 
de doença (AACPD).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pelo ensaio de potencialidade para 
colonização de raízes de tomateiro, 
observou-se a formação de uma zona 
túrbida e leitosa ao longo da raiz prin-
cipal e das secundárias em sementes 
microbiolizadas com propágulos da 
estirpe ‘UFV-RD1’ de S. setoni. Esta 
turbidez foi claramente visível quando 
os tubos foram observados contra a luz 
diurna demonstrando assim ser a estirpe 
capaz de colonizar o sistema radicular 
de tomateiro.

Não foi observada a formação de 
halos de inibição para nenhuma das 
bactérias testadas, inferindo-se que a 
estirpe ‘UFV-RD1’ não foi capaz de 

inibir o crescimento dessas fitobactérias 
in vitro. Porém, o antagonista demons-
trou ser capaz de inibir a germinação 
de conídios de A. solani, S. solani e de 
C. cassiicola e a germinação de espo-
rângios de P. infestans (Figura 1). Em 
relação ao tratamento clorotalonil, S. 
setoni, foi estatísticamente tão eficiente 
em inibir a germinação de conídios de S. 
solani e C. cassiicola, e menos eficiente 
para A. solani e P. infestans.

No ensaio de biocontrole experi-
mental em casa de vegetação, a estirpe 
‘UFV-RD1’ foi capaz de reduzir, sig-
nificativamente, a média de lesões por 
folíolo no caso de todos os patógenos 
desafiantes testados, tanto fúngicos 
como bacterianos, demonstrando ser 
um potencial agente de biocontrole de 
doenças do tomateiro (Figura 2). Porém, 
nem sempre os resultados obtidos em 
casa de vegetação são reproduzidos em 
condições de campo (Bashan, 1998). 
Assim, a confirmação da potencialida-
de do actinomiceto foi testada nestas 
condições.

O experimento de campo foi insta-
lado sem que inoculações fossem feitas 
e duas doenças (pinta preta e requeima) 
aconteceram espontaneamente e o moni-
toramento da severidade de ambas, em 
função do tempo, foi acompanhado. O 
antagonista foi capaz de proteger plantas 
contra A. solani, ao longo de todo o pe-
ríodo de acompanhamento do progresso 
da doença (Tabela 1). O controle da 
pinta preta vai de encontro a resulta-
dos apresentados na literatura em que 
outras espécies de actinomicetos foram 
capazes de controlar os patógenos desa-
fiantes (Soares et al., 2006; Shahrokhi et 
al., 2005; Coimbra et al., 2004; Lixiang 
et al., 2005). Para requeima, a estirpe 
‘UFV-RD1’ não foi capaz de controlar 
a doença (Tabela 1). Van Loon et al. 
(1998) advertem que a proteção de plan-
tas contra patógenos apenas com base 
em agentes de biocontrole ainda não 
é viável e  que agentes de biocontrole 
raramente apresentam a mesma eficácia 
de produtos químicos, principalmente 
contra patógenos agressivos como P. 
infestans, sendo que o uso combinado de 
controle biológico e produtos químicos 
pode ser uma medida de manejo que 
traz consigo confiabilidade e eficiência. 
Este fato foi também comprovado em 
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um trabalho em que o uso de uma rizo-
bactéria, estirpe ‘UFV-101’ de Bacillus 
cereus, promoveu o controle de doenças 
de tomateiro em condições de campo e 
o seu uso em conjunto com clorotalonil 
permitiu reduzir o número de aplicações 
do fungicida pela metade, ao longo de 
90 dias (Silva et al., 2004a).

A menor eficiência do antagonista 
em reduzir o progresso das doenças fren-
te ao fungicida pode estar relacionada a 
alguns fatores como a ausência de uma 
formulação que proteja o antagonista 
quando dispensado via semente. Após a 
semeadura, o microrganismo necessita 
estabelecer-se e competir com outros 
organismos existentes no solo, além de 
ter que se adaptar a uma nova condição 
ambiental. Também não se sabe quais 
os mecanismos de controle que estão 
envolvidos e, assim, não foi possível 
potencializá-los. Já o fungicida é um 
produto comercial desenvolvido e testa-
do exaustivamente com um mecanismo 
de ação previamente definido, inibindo a 
ação proteica e enzimática esperando-se 
dele maior eficiência. De acordo com os 
resultados obtidos, a estirpe ‘UFV-RD1’ 
de S. setoni é um promissor agente de 
biocontrole de doenças do tomateiro.

Mais estudos precisam ser realizados 
para que se possa cogitar da possibi-
lidade de desenvolver um bioproduto 
a partir do isolado ‘UFV-RD1’ de S. 
setoni, tais como a possibilidade de ser 
agente de biocontrole aplicado, conco-
mitantemente, tanto por microbiolização 
de sementes como em pulverizações pe-
riódicas no filoplano. Um outro aspecto 
importante a se investigar é a viabilidade 
técnica de misturar propágulos vivos do 
agente de biocontrole com fungicidas 
já registrados para tomateiro, uma vez 
que isoladamente ele não foi capaz de 
proteger plantas de tomateiro contra P. 
infestans.
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ABSTRACT
Acylsugars in the leaflets of the wild accession LA-716 

(Lycopersicon pennellii) gives resistance to Bemisia spp., which 
causes expressive losses to the tomato crop. The goal of this work 
was to evaluate the resistance to the silverleaf whitefly (Bemisia 
tabaci biotype B) of previously selected genotypes, based on the 
level of acylsugars in the leaflets. F2BC1 plants {F2[Lycopersicon 
esculentum TOM 584 x (L. esculentum TOM 584 x L. pennellii LA-
716)]} were selected for extreme contents of acylsugars: BPX-370B 
pl#30-275, BPX-370B pl#79-278, BPX-370B pl#30-380, BPX-370B 
pl#25-271 (high contents), BPX-370B pl#30-02, BPX-370B pl#30-
142 (low contents). These genotypes, along with the parents TOM 
584 and LA-716, were submitted to a silverleaf whitefly infestation. 
Oviposition and nymph development were evaluated. The oviposition 
on the genotypes BPX-370B pl#30-275 and BPX-370B pl#30-380 
was significantly lower to that which occurred on the genotype TOM 
584 and in the other genotypes of the F2RC1 generation. The four 
genotypes selected for high acylsugar contents presented the lowest 
number of nymphs, except to LA-716. Although the number of eggs 
in the BPX-370B pl#25-271 and BPX-370B pl#79-278 genotypes 
(high contents) was elevated, the number of nymphs was reduced, 
similarly to the other high-acylsugar genotypes, probably due to 
antibioses effect.

Keywords: Bemisia tabaci biotype B, Lycopersicon esculentum, 
Lycopersicon pennellii, alelochemicals, plant breeding, host plant 
resistance.

RESUMO
Resistência de genótipos de tomateiro a Bemisia tabaci biótipo 

B, mediada por acilaçúcares

Acilaçúcares presentes nos folíolos do acesso selvagem ‘LA-
716’ (Lycopersicon pennellii) conferem resistência a moscas-brancas 
(Bemisia spp.), causadoras de danos expressivos à cultura do tomate. 
O objetivo do trabalho foi avaliar a resistência de genótipos de toma-
teiro à mosca-branca Bemisia tabaci biótipo B, com base nos teores 
de acilaçúcares nos folíolos. Foram selecionadas plantas F2RC1{[L. 
esculentum ‘TOM-584’ x (L. esculentum ‘TOM-584’ x L. pennellii 
‘LA-716’)]} para teores extremos de acilaçúcares: BPX-370B 
pl#30-275, BPX-370B pl#79-278, BPX-370B pl#30-380, BPX-370B 
pl#25-271 (altos teores), BPX-370B pl#30-02, BPX-370B pl#30-142 
(baixos teores). Esses genótipos, juntamente com os parentais TOM 
584 e LA-716, foram submetidos à infestação da mosca-branca. 
Avaliaram-se a oviposição e o desenvolvimento de ninfas. A oviposi-
ção nos genótipos BPX-370B pl#30-275 e BPX-370B pl#30-380 foi 
significativamente inferior à ocorrida em ‘TOM-584’ e nos demais 
genótipos da população F2RC1. Os quatro genótipos selecionados 
para alto teor de acilaçúcares apresentaram número de ninfas signi-
ficativamente inferior aos demais, exceto ao acesso LA-716. Embora 
o número de ovos nos genótipos BPX-370B pl#25-271 e BPX-370B 
pl#79-278 (alto teor de acilaçúcares) tenha sido elevado, o número 
de ninfas foi reduzido, indicando que, mesmo havendo a oviposição 
sobre os folíolos, provavelmente os acilaçúcares exerceram efeito 
adverso ao desenvolvimento do inseto.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, Lycopersicon pennellii, 
aleloquímicos, melhoramento vegetal, resistência a pragas.
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Bemisia tabaci adaptive ability led 
to an accelerated proliferation and 

significant damage in crops in Brazil and 
all over the world (Duffus, 1996). With 
poliphagous habits, B. tabaci can survive 
in more than 600 different vegetables 
species, distributed in 74 different 
families, such as Solanaceas (Oliveira 
et al., 2001). The adaptive ability of the 
whitefly, ally to intensive agricultural 
practices and ecological disturbances 
lead to its accelerated proliferation, 
making the chemical control inefficient. 
So, the use of resistant genotypes (e.g. 

‘LA-716’ Lycopersicon penellii (Correll) 
with high acylsugar contents) becomes 
the best way to it control.

Several studies with ‘LA-716’ 
L. penelii have demonstrated high 
resistance levels of this access to 
important arthropods-pest, such as 
the tomato pinworm (Azevedo et al., 
2003; Resende et al., 2006), whiteflies 
(Berlinger & Dahan, 1984; Ponti et 
al., 1975; Pamplona, 2001; Resende, 
2006) and mites (Resende et al., 2002; 
Resende, 2003). The resistance of L. 
pennellii ‘LA-716’ has been associated 

with the presence of acylsugars, which 
are viscous allelochemicals, composed 
mainly of 2,3,4-tri-O-acylated glucose 
esters having fatty acids with four 
to twelve carbon atoms (Burke et 
al., 1987). This phytochemical can 
prevent oviposition, feeding, or acting 
deleterious effect on the development 
of certain phases of arthropod pests 
(Goffreda et al., 1989; Shapiro et al., 
1994; Resende et al., 2002; Resende 
et al., 2006; Goncalves et al., 2006; 
Resende et al., 2008).

Liedl et al. (1995) have reported a 
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decrease in the adult insect population 
of B. Argentifolii (= B. tabaci biotype 
B) with the use of pulverizations 
on the plants prepared with purified 
acylsugars extracted from L. pennellii. 
The oviposition was also affected by 
the acylsugars, resulting in a smaller 
number of nymphs and eggs; the nymph 
development was not affected though.

Resende et al. (2002) and Gonçalves 
et al. (2006) indicate the monogenic 
heri tance as the most probable 
explanation for the high levels of 
acylsugars in the plants, as well as 
the action of a recessive allele with 
incomplete dominance. The transferring 
of genes involved in the synthesis of 
these alelochemical compounds for 
commercial genotypes is one of the 
objectives of the tomato plant breeding 
concerning the resistance to the silverleaf 
whitefly. Therefore, in this research 
we aimed at studying the possible 
correlation between the acylsugar 
contents in the tomato leaflets and the 
resistance to the silverleaf whitefly (B. 
tabaci biotype B) based on oviposition 
and occurrence of nymphs in F2RC1 {= 
plants F2 [L. esculentum ‘TOM-584’x 
(L. esculentum Mill. ‘TOM-584’ x L. 
pennellii ‘LA716’)]} plants.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was performed 
under greenhouse conditions, in Lavras, 
Minas Gerais State, Brazil, on October 
2001. Plants of F2 (L. esculentum 
‘TOM-584’ x L. pennellii ‘LA-716’) 
population were selected for high levels 
of acylsugars in the leaflets, and these 
were backcrossed with ‘TOM 584’ 
(recurrent parent) and self-pollinated. 
From the generated F2RC1 population, 
the following genotypes were selected 
based on acylsugar contents in the 
leaflets, according to the methodology 
described by Resende et al. (2002): 
BPX-370B pl#30-275, BPX-370B 
pl#79-278, BPX-370B pl#30-380, BPX-
370B pl#30-271 (selected with high 
level of acylsugars), BPX-370B pl#30-
02, BPX-370B pl#30-142 (selected with 
low levels of acylsugars).

The whiteflies for infestation 
were bred in tomato plants (cultivar 
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Santa Clara), in a greenhouse. Adults 
of the whitefly were identified in 
the entomology laboratory of the 
Universidade Federal de Lavras.

The selected genotypes, along with 
the parents ‘TOM-584’ and ‘LA-716’, 
used as check, comprised the eight 
treatments, which were evaluated in 
a randomized blocks design. Three 
clones (replications) of each of the 
eight genotypes were cultivated in 
polyethylene vases of up to five L until 
the pre-flowering stage and kept together 
for 48 hours in the greenhouse under the 
infestation of the silverleaf whitefly 
population. The leaflets sampled for 
oviposition evaluation were taken from 
the middle of the leaves placed on the 
higher third of each plant, according to 
Toscano et al. (2002), and the number 
of eggs per 2 cm2 of four sampled 
leaflets was counted, using a magnifier. 
Then, the plants were transferred and 
kept in screened cages (blocks), free 
of infestation. Eighteen to twenty days 
after the counting of eggs, samples of 
four expanded leaflets from the higher 
third of the plants were evaluated for 
the development of nymphs (number 
of nymphs in the last instar) with a 
magnifier. The analysis of variance 
(ANOVA) was performed and the means 
were compared through the Skott Knott 
test (p<0.05) using a SISVAR statistical 
package. The Pearson’s correlation of 
the acylsugar level in the leaflets, the 
oviposition and the average number 
of silverleaf whitefly nymphs were 
estimated.

RESULTS AND DISCUSSION

The silverleaf whitefly oviposition 
in the BPX-370B pl#30-275 and BPX-
370B pl#30-380 genotypes, selected 
for high levels of acylsugars, was 
significantly lower than the oviposition 
in the ‘TOM-584’ genotype and other 
genotypes evaluated from the F2RC1 
population. However, the genotypes also 
selected for high levels of acylsugars 
(BPX-370B pl#25-271 and BPX-370B 
pl#79-278) presented high levels of 
oviposition, similar to that observed 
in TOM-584 and the genotypes with 
low levels of acylsugars (BPX-370B 

pl#30-02 and BPX-370B pl#30-142). 
A low and non-significant value for 
the correlation between the levels 
of acylsugars and silverleaf whitefly 
oviposition (r=-0,36) was observed 
(Table 1).

Maciel (2008) and Silva (2009) 
reported that genotypes selected for 
high levels of acylsugars, obtained 
from the same crossing of this work, 
showed low levels of B. tabaci biotype 
B oviposition. These results were not 
significant enough to claim that there 
is not a preference for oviposition 
in the genotypes with high levels of 
acylsugars. However, Pamplona (2001) 
evaluated the oviposition of B. tabaci 
on genotypes of a F2 (L. esculentum 
‘TOM-584’ x L. pennellii ‘LA-716’) 
population and reported an evident 
action of acylsugars upon the whitefly 
in the genotypes with high contents 
of this substance because the insects 
were trapped in the exudates and 
died without ovipositing. The author 
related the non preference type for 
oviposition both in confined and free 
choice experiments and the association 
of the high acylsugars contents to the 
density of type IV trichomes.

The average number of nymphs was 
significantly higher in the two F2RC1 
genotypes with a low level of acylsugars 
than in the four ones with a high level 
of acylsugars. In all the low acylsugars 
level genotypes (BPX-370B pl#30-02 
and BPX-370B pl#30-142), the number 
of nymphs was similar to the susceptible 
check (TOM-584). On the other hand, 
in the four F2RC1 genotypes with high 
levels of acylsugars, the number of 
nymphs was lower than in the other 
treatments, except for L. pennellii ‘LA 
716’. Unlike what happened with the 
oviposition, the average number of 
nymphs per leaflet was negatively and 
significantly (r=-0,94) correlated with 
the acylsugar level in the leaflets (Table 
1). Selection of the genotypes was only 
based on the acylsugars levels in the 
leaflets, although viscosity and other 
factors (not yet identified) present in 
LA-716 can contribute to the resistance. 
Nevertheless, some of these additional 
factors were not incorporated (or 
selected) in the improved genotypes from 
backcross generation, which explain 
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the differences in resistance among 
LA-716 and high acylsugars selected 
genotypes from F2RC1. Many studies 
have associated tomato pests resistance 
to trichomes present in leaflets, related 
to changes in oviposition and survival 
of whitefly nymphs. Vendramim et al. 
(2009) related that oviposition of B. 
tabaci biotype B was concentrated near 
to non glandular trichomes. On the other 
hand, Gonçalves et al. (2007) verified 
that acylsugars levels were correlated 
with neither glandular nor non-glandular 
trichome densities.

The L pennellii ‘LA-716’ resistance 
to the silverleaf whitefly, which is 
attributed to the acylsugars in the 
literature (Goffreda et al., 1989), was 
confirmed by Freitas et al. (2002); 
Maciel (2008); Pereira et al. (2008) 
and Silva (2009). Liedl et al. (1995) 
reported that acylsugars applications, 
extracted from the LA-716 accession 
and pulverized on the L. esculentum 
plants reduced oviposition and the 
number of nymphs of B. tabaci biotype 
B.

The negative correlation between 
the acylsugars levels in the leaflets and 
the number of nymphs of B. tabaci 
biotype B in the last instar was high 
(r=-0,94), indicating that the indirect 
selection of genotypes with high levels 
of acylsugars in the leaflets leads to the 
repression of the silverleaf whitefly 
nymph development (Table 1).

Maciel (2008) reported that tomato 
hybrids obtained through the crossing 
of contrasting lines for acylsugars 
contents (low x high levels) presented 
fewer oviposition and lower survival 
of silverleaf whitefly nymphs than 
lines with low levels of acylsugars and 
these parameters do not differ from 
high levels of acylsugars lines. Silva 
(2009) reported that both oviposition 
and survival of nymphs of B. argentifolii  
(= B. tabaci biotype B) were reduced by 
the presence of high acylsugars contents 
in tomato genotypes, especially when 
compared to control with low acylsugars 
levels (the commercial hybrid Débora 
Max and the experimental line TOM 
684).

This research shows that acylsugars 
are responsible for resistance of tomato 
to B. tabaci biotype B. So, these 
genotypes selected with high levels 
of this alelochemical are promising in 
breeding programs, aiming through 
backcrossing to obtain advanced lines 
that could be used to obtain hybrids.
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Resistance of tomato genotypes to the silverleaf whitefly mediated by acylsugars



348 Hortic. bras., v. 27, n. 3, jul.-set. 2009

resistance mediated by leaf acylsugar contents 
in tomatoes. Lavras: UFLA. 34p (Tese 
mestrado).

OLIVEIRA MRV;  HENNEBERRY TJ ; 
ANDERSON P. 2001. History, current status, 
and collaborative research projects for Bemisia 
tabaci. Crop Protection 20: 709-723.

PAMPLONA  AMSR. 2001. Avaliação de 
genótipos de tomate Lycopersicon ssp. com 
diferentes concentrações de acilaçúcares, 
quanto à resistência a Bemisia tabaci 
(Gennadius, 1889) (Hemitera: Aleyrodidae). 
Lavras: UFLA. 70p (Tese mestrado).

PEREIRA GVN; MALUF WR; SANTOS CD; 
GONÇALVES LD; NASCIMENTO IR; 
GOMES LAA; LICURSI V. 2008. Seleção 
para alto teor de acilaçúcares em genótipos de 
tomateiro e sua relação com a resistência ao 
ácaro vermelho (Tetranychus evansi) e a traça 
(Tuta absoluta). Ciência e Agrotecnologia 32: 
996-1004.

PONTI OMB; PET G; HOGENBOOM NG 1975. 
Resistance to the glasshouse silverleaf whitefly 

(Trialeurodes vaporariorum Westw) in tomato 
(Lycopersicon esculentum Mill) and related 
species. Euphytica 24: 645-649.

RESENDE JTV; CARDOSO MG; MALUF WR; 
SANTOS CD; GONÇALVES LD; RESENDE 
LV; NAVES FO. 2002. Método colorimétrico 
para quantificação de acilaçúcar em genótipos 
de tomateiro. Ciência e Agrotecnologia 26: 
1204-1208.

RESENDE JTV; MALUF WR; FARIA MV; 
PFANN AZ; NASCIMENTO IR. 2006. 
Acylsugars in tomato leaflets confer resistance 
to the South American tomato pinworm, Tuta 
absoluta Meyr. Scientia Agricola 63: 20-25.

RESENDE JTV; MALUF WR; CARDOSO 
MG; FARIA MV; GONCALVES LD; 
NASCIMENTO IR. 2008. Resistance of 
tomato genotypes with high level of acylsugars 
to Tetranychus evansi Baker & Pritchard. 
Scientia Agricola 65: 31-35.

RESENDE JTV. 2003. Resistência a artrópodos-
pragas, mediada por acilaçúcares em tomateiros 
obtidos do cruzamento interespecífico de 

Lycopersicon esculentum Mill ‘TOM-584’ 
x L. pennellii ‘LA-716’. Lavras: UFLA. 91p 
(Tese doutorado).

SHAPIRO JA; STEFFENS JC; MUTSCHLER 
MA. 1994. Acylsugars of the wild tomato 
Lycopersicon pennellii in relation to geographic 
distribution of the species. Biochemical 
Systematics and Ecology 22: 545-561.

SILVA VF. 2009. Resistência a artrópodos-
praga em genótipos de tomateiro ricos em 
zingibereno e/ou acilaçúcares. Lavras: UFLA. 
63 p (Tese doutorado).

TOSCANO LC;  BOIÇA JUNIOR AL; 
MARUYAMA WI. 2002. Fatores que afetam 
a oviposição de Bemisia tabaci (Genn.) biótipo 
B (Hemiptera: Aleyrodidae) em tomateiro. 
Neotropical Entomology 31: 631-634. 

VENDRAMIM JD; SOUZA AP; ONGARELLI 
MG. 2009. Comportamento de oviposicão 
da mosca-branca Bemisia tabaci (Genn.) 
(Hemiptera: Aleyrodidae) biótipo B em 
tomateiro. Neotropical Entomology 38: 
126-132.

JTV Resende et  al.



349Hortic. bras., v. 27, n. 3, jul.-set. 2009

LUZ JMQ; MORAIS TPS; BLANK AF; SODRÉ ACB; OLIVEIRA GS. 2009. Teor, rendimento e composição química do óleo essencial de manjericão sob 
doses de cama de frango. Horticultura Brasileira 27: 349-353.

Teor, rendimento e composição química do óleo essencial de manjericão 
sob doses de cama de frango
José Magno Q Luz1; Tatiane PS Morais1; Arie F Blank2; Ana Carolina B Sodré1; Guedmiller S Oliveira1

1UFU–ICIAG, C. Postal 593, 38400-902 Uberlândia-MG; 2UFS–Depto Eng. Agronômica, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, 
49100-000 São Cristóvão–SE; jmagno@umuarama.ufu.br

RESUMO
Óleo essencial de manjericão (Ocimum basilicum L.) com alta 

concentração de linalol é valorizado no mercado internacional e 
amplamente usado nas indústrias de condimentos e cosméticos. Há 
poucas informações a respeito do cultivo de manjericão e, portanto 
o presente trabalho teve o objetivo de avaliar o teor, o rendimento e 
a qualidade de óleo essencial de genótipos de manjericão em função 
de níveis de adubação orgânica com cama de frango nas condições 
de inverno sob irrigação. O experimento foi conduzido na Fazenda 
Experimental do Glória, pertencente à Universidade Federal de 
Uberlândia. Foram testados cinco níveis de adubação, sendo 2; 4; 6; 
8 e 10 kg de cama de frango por m2. O delineamento experimental 
utilizado foi de blocos ao acaso em esquema fatorial 5 x 2, com 
quatro repetições. Foram semeados os genótipos Manjericão PI 
197442-S3 (G1) e Manjericão NSL 6421-S3 (G2). O óleo essen-
cial foi extraído por hidrodestilações com aparelho tipo Clevenger 
modificado. Avaliou-se a altura da planta; comprimento e largura 
de folha; relação comprimento/largura (C/L); teor e rendimento de 
óleo essencial, e teor de linalol no óleo essencial extraído de folhas 
e inflorescências frescas e secas. As doses de adubo influenciaram 
significativamente o teor de linalol do óleo essencial destilado a partir 
de parte aérea fresca e seca dos genótipos 1 e 2. As outras variáveis 
não apresentaram diferenças significativas.

Palavras-chave: Ocimum basilicum, planta aromática, adubo 
orgânico.

ABSTRACT
Content, yield and chemical composition of the essential 
basil oil under chicken manure levels

Basil (Ocimum basilicum L.), essential oil with high linalool 
content, is appreciated in the international market and widely used in 
spice and cosmetics industries. There are few informations available 
for basil cultivation, and therefore, the aim of this work was to 
evaluate the content, yield and quality of the essential oil of basil 
genotypes depending on organic fertilizer levels in the winter and 
using irrigation. The experiment was carried out in the Universidade 
Federal de Uberlândia. Five fertilizer levels were evaluated: 2; 4; 
6; 8 and 10 kg of chicken manure per m2. A completely randomized 
blocks design in factorial scheme was used with four replications. 
Two basil genotypes were sown: PI 197442-S3 (G1) and NSL 6421-
S3 (G2). Hydrodistillation with a modified Clevenger was realized 
for essential oil extraction. We evaluated the plant height; length and 
width of leaves; length/width relation (C/L); content and yield of 
essential oil; and linalool content in the essential oil extracted from 
fresh and dry leaves and flowers. The chicken manure levels had 
significantly influenced the linalool content in the distilled essential 
oil from fresh and dry leaves and flowers of both genotypes. The 
other variables did not present significant difference.

Keywords: Ocimum basilicum, aromatic plant, organic fertilizer.
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O óleo essencial de manjericão 
(Ocimum basilicum L.) com alta 

concentração de linalol é valorizado no 
mercado internacional e amplamente 
usado nas indústrias de condimentos 
e cosméticos (Carvalho Filho et al., 
2006). O manjericão, também co-
nhecido como alfavaca, basilicão, 
pertence à família Lamiaceae, é uma 
planta originária da Ásia tropical e tem 
preferência por climas quentes a ame-
nos (Lorenzi & Matos, 2002). Entre as 
ervas aromáticas, o manjericão possui 
importância econômica no Brasil na 
obtenção de óleo essencial, sendo seu 
consumo tanto in natura quanto para 
processamento industrial. Seu óleo é 
muito apreciado na culinária, na aroma-
tização de alimentos e bebidas, e poderá 

ser usado nas indústrias de cosméticos 
e perfumarias. Apresenta propriedades 
inseticidas, repelentes, antimicrobianas, 
sendo também utilizado na conservação 
de grãos (Fernandes, 2004).

O conteúdo de óleo essencial pode 
variar consideravelmente de espécie 
para espécie, em função de parâmetros 
climáticos e de fatores agronômicos 
como fertilização, irrigação, colheita e, 
especialmente a fase de desenvolvimen-
to da planta na época da colheita. Muitas 
plantas existem sob vários fenótipos, isto 
é, diferindo na sua aparência e diversida-
de qualitativa e quantitativa, geralmente 
detectada na composição do óleo essen-
cial obtido (Kerrola et al., 1994).

O linalol, o constituinte majoritário 

do óleo de manjericão, tem sido larga-
mente usado como composto de partida 
para várias sínteses importantes, como 
a do acetato de linalila, e testado como 
acaricida, bactericida e fungicida. Na 
medicina tem sido aplicado com suces-
so como sedativo e, atualmente estão 
sendo analisadas suas propriedades 
anticonvulsivas. Assim, o linalol possui 
larga aplicação em várias áreas do co-
nhecimento humano, sendo necessária 
sua produção em quantidades sempre 
crescentes (Radünz, 2004). Estudos 
recentes têm demonstrado ser possível 
produzir manjericão com óleo essencial 
rico em linalol. Isto significa novas 
oportunidades para pequenos produtores 
e possibilidades de geração de renda 
(Maia, 2005).
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cial (L ha-1) (foi calculado em folhas e 
inflorescências).

As extrações foram realizadas atra-
vés de hidrodestilação com o uso de 
aparelho tipo Clevenger modificado, 
utilizando-se amostras de 200 g de fo-
lhas e inflorescências frescas e 75 g de 
folhas e inflorescências secas segundo 
recomendações da Asta (1968). A extra-
ção foi realizada através do arraste do 
óleo essencial pelo vapor d’água, por 
um período de três horas. Ao final deste 
período o óleo essencial foi coletado, ar-
mazenado em frasco de vidro e realizada 
a análise da sua composição química; 
(g) teor de linalol no óleo essencial. As 
amostras dos óleos essenciais foram 
analisadas utilizando-se cromatografia 
gasosa em equipamento Shimadzu 
QP5000 interfaceada com espectro-
metria de massas (CG/EM) dotada de 
coluna capilar DB-5 (30m x 0,25 mm x 
0,25 µm). A identificação dos compostos 
foi efetuada por comparação de seus es-
pectros de massas com o banco de dados 
do sistema e literatura (McLafferty & 
Stauffer, 1989) e determinaram-se os 
índices de retenção de Kovats, compa-
rando os mesmos com os da literatura 
(Adams, 1995).

Para realizar as análises dos efeitos 
quantitativos utilizou-se um modelo 
de regressão com uma significância 
de 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos genótipos PI 197442-S3 e NSL 
6421-S3 respectivamente, a altura das 
plantas variou de 48,6 a 51,2 cm e de 
40,0 a 43,2 cm; o comprimento das 
folhas variou de 7,4 a 8,3 cm e de 7,2 a 
8,5 cm; a largura das folhas variou de 
2,9 a 3,4 cm e de 3,9 a 5,0 cm; a relação 
C/L variou de 2,3 a 2,6 cm e de 1,7 a 1,8 
cm. Em todas estas variáveis não se en-
controu diferença significativa (Tabela 
1) entre os genótipos avaliados.

Da mesma forma que nas variáveis 
anteriores, não ocorreram diferenças 
significativas para rendimento de óleo 
essencial (massa fresca e massa seca de 
folhas e inflorescências) e teor de óleo 
essencial (massa fresca e massa seca 
de folhas e inflorescências) nos dois 
genótipos (Tabela 2). Nos genótipos PI 

Estudos sobre aspectos agronômi-
cos do manjericão no Brasil são muito 
escassos, apesar de apresentar-se como 
alternativa e fonte de renda para os pro-
prietários de pequenas áreas. Dentre as 
necessidades primárias de estudo tem-
se a adubação mineral e/ou orgânica e 
as populações de plantas que podem 
contribuir para a maior produção de 
biomassa e de metabólitos secundários 
(Ramos et al., 2004).

A cama de frango é uma boa fonte de 
nutrientes, especialmente de nitrogênio, 
e quando manejada adequadamente, 
pode suprir parcial ou totalmente, o 
fertilizante químico. Além do benefício 
como fonte de nutrientes, o seu uso 
adiciona matéria orgânica que melhora 
os atributos físicos do solo, aumenta a 
capacidade de retenção de água, reduz 
a erosão, melhora a aeração e cria um 
ambiente mais adequado para o desen-
volvimento da flora microbiana do solo 
(Blum et al., 2003).

Diante da necessidade de informa-
ções a respeito do cultivo e da produção 
de óleo essencial este trabalho teve por 
objetivo avaliar o rendimento e a qua-
lidade do óleo essencial de genótipos 
de manjericão em função de níveis de 
adubação orgânica em plantio de inver-
no, sob irrigação.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido a cam-
po na Fazenda Experimental do Glória 
(18º57’ S e 48º12’ W) em Uberlândia-
MG, de 21 de maio a 7 de outubro de 
2005. A temperatura média anual teve 
mínima de 18°C e máxima de 26°C, 
umidade relativa do ar com média 
anual de 75%, precipitação anual de 
1274,18 mm, com períodos de seca e 
chuva bem definidos. O solo pertence 
à classe Latossolo Vermelho Distrófico 
textura média fase cerrado (EMBRAPA, 
1999).

O delineamento experimental adota-
do foi de blocos ao acaso em esquema 
fatorial 5 x 2, com quatro repetições. 
Como fonte de nutrientes utilizou-se 
cinco níveis de cama de frango, sendo 
2; 4; 6; 8 e 10 kg por m2. A composição 
química da cama de frango foi: pH= 
7,98; MO= 33,70 g dm-3; N= 2,20 g 

dm-3; P= 14,60 g dm-3; K= 22,80 g 
dm-3; Ca= 24,50 g dm-3 e Mg= 6,05 g 
dm-3. Foram utilizados dois genótipos 
de manjericão do programa de melho-
ramento desta cultura da Universidade 
Federal de Sergipe, sendo designados 
Manjericão PI 197442-S3 (genótipo 1) 
e Manjericão NSL 6421-S3 (genótipo 
2). A semeadura foi feita em bandejas 
plásticas utilizando-se substrato comer-
cial. As plântulas foram repicadas para 
bandejas de poliestireno expandido de 
128 células. O transplantio para o campo 
foi feito quando as plantas apresentaram 
três pares de folhas verdadeiras, 30 a 40 
dias após a semeadura. O espaçamento 
utilizado foi de 30 cm entre plantas e 60 
cm entre linhas. Cada parcela foi com-
posta de quatro linhas de seis plantas, 
tendo como parcela útil as oito plantas 
centrais.

As plantas foram irrigadas diaria-
mente pelo sistema de aspersão. Quando 
necessário foi realizada a capina manual 
para eliminação de plantas daninhas. 
Não foi necessário o uso de produtos 
para controle de pragas e doenças. As 
colheitas foram realizadas no início da 
manhã, quando as plantas estavam em 
pleno florescimento seguindo recomen-
dações de Simon (1995).

Foram avaliadas (a) altura da planta 
(medida da altura (cm) de três plantas 
que mais representavam a parcela, 
utilizando-se a média para representá-
la); (b) comprimento e largura de folha 
(cm) (obtido de três folhas por parcela 
escolhidas aleatoriamente e totalmente 
expandidas); (c) relação comprimento/
largura das lâminas foliares (calculada 
dividindo-se o comprimento médio 
pela largura média (cm) das folhas 
amostradas de cada parcela útil); (d) 
massa fresca e seca (folhas, caules e 
inflorescências, cortados a 30 cm do 
solo, foram transportados e processados 
no laboratório, que consistiu em separar 
o material fresco e seco. A massa fresca 
foi acondicionada em sacos plásticos e 
levados ao freezer para posterior análi-
se. Outra parte do material foi levada à 
estufa com circulação e renovação do ar 
a 40°C até obter peso constante); (e) teor 
de óleo essencial (%) (utilizou-se 200 g 
de folhas e inflorescências frescas e 75 g 
de folhas e inflorescências secas de cada 
parcela); (f) rendimento de óleo essen-
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197442-S3 e NSL 6421-S3 respectiva-
mente, o teor de óleo essencial de massa 
fresca de folhas e inflorescências variou 
de 1,43 a 2,28% e de 3,87 a 5,05%; o 

rendimento de óleo essencial de massa 
fresca variou de 14,30 a 23,29 L ha-1 
e de 6,0 a 10,61 L ha-1; o teor de óleo 
essencial de massa seca de folhas e in-

florescências variou de 1,36 a 1,70% e 
de 4,01 a 5,17%; e rendimento de óleo 
essencial de massa seca variou de 19,73 
a 26,49 L ha-1 e 8,26 a 11,83 L ha-1.

Chaves (2002) observou que com 
relação às doses de adubo, as duas 
primeiras épocas de corte (outono e 
inverno) não apresentaram diferença 
estatística na produção de folhas de 
alfavaca cravo (O. gratissimum) devido 
ao tempo ainda não muito longo para 
que a planta, uma espécie subarbustiva 
relativamente grande, após absorver os 
nutrientes disponibilizados no solo pelos 
adubos, pudesse produzir biomassa de 
folha suficiente para haver a diferença 
estatística, mesmo havendo uma ten-
dência a essa maior produção, de forma 
crescente, porém pequena. A aplicação 
de 12 kg m-2 de adubo orgânico (cama 
de frango) produziu 389,84 g de folhas 
secas de O. gratissimum no outono e na 
testemunha produziu 326,37 g, com um 
aumento de 19,45%. No inverno, essa 
diferença foi de 18,89%, na primavera 
de 21,05% e no verão 144,62%.

Segundo o mesmo autor, a dispo-
nibilidade, absorção e utilização do N 
para a produção de biomassa têm uma 
tendência de aumento no decorrer do 
tempo. Esta espécie subarbustiva não 
consegue nos seus sete primeiros meses 
de vida apresentar maiores extrações de 
N, mesmo havendo doses crescentes dis-
ponibilizadas, proveniente de um adubo 
orgânico (cama de frango curtida). Com 
relação ao rendimento de óleo essencial 
verifica-se que não houve diferença 
estatística para ambos os genótipos 
de manjericão com a adição de doses 
crescentes de adubo orgânico. De acordo 
com Chaves (2002) não há na literatura 
um consenso em relação à resposta do 
rendimento de óleo essencial frente ao 
uso de tipos de adubos e muito menos de 
doses. Para o manjericão são registrados 
aumentos no teor de óleo essencial em 
quatro concentrações de NPK, sendo N 
(0, 80, 160, 240 kg ha-1), P (0, 50, 100, 
150 kg ha-1), K (0, 60, 120, 180 kg ha-1) 
mais micronutrientes (Hornok, 1983), 
ou NPK adicionado ao esterco de aves 
(Silva et al., 2001). Já Carvalho Filho et 
al. (2006) verificaram maior rendimento 
do óleo essencial de manjericão quando 
a massa fresca de folhas e inflorescên-
cias são utilizadas.

Tabela 1. Altura de planta, comprimento, largura e relação comprimento/largura de folhas 
de manjericão dos genótipos PI 19742-S3 e NSL 6421-S3 (plant height, lenght and lenght/
width relation of basil leaves of the genotypes PI 19742-S3 and NSL 6421-S3). Uberlândia, 
UFU, 2006.

Cama de frango 
(kg m-2)

Altura de 
planta 
(cm)

Comprimento 
de folha 

(cm)

Largura 
de folha 

(cm)
Relação C/L

PI 197442-S3
2 48,9 8,3 3,2 2,6 
4 51,1 7,7 3,1 2,5 
6 48,6 7,4 3,2 2,3
8 51,2 8,1 3,4 2,4 
10 50,2 7,4 2,9 2,5 

ns ns ns ns
CV (%) 7,36 13,95 16,82 9,39

NSL 6421-S3
2 42,3 7,3 4,0 1,8 
4 40,0 7,9 4,4 1,8 
6 41,2 7,2 4,3 1,8 
8 40,2 7,4 4,2 1,7 
10 43,2 8,5 4,6 1,7 

ns ns ns ns
CV (%) 8,91 8,40 14,21 5,99

nsnão significativo; *significativo a 5% de probabilidade (nsnot significant; *significant, 
5%).

Tabela 2. Teor e rendimento de óleo essencial extraído de folhas e inflorescências frescas e 
secas de manjericão genótipos PI 19742-S3 e NSL 6421-S3 (content and yield of essential 
oil extracted from fresh and dry leaves and flowers of basil genotypes PI 19742-S3 and NSL 
6421-S3). Uberlândia, UFU, 2006.

Cama de 
frango

 (kg m-2)

Óleo essencial
Teor
 (%)

Rendimento 
(L ha-1)

Teor 
(%)

Rendimento 
(L ha-1)

Massa fresca
PI 197442-S3 NSL 6421-S3

2 2,28 19,76 4,02 10,61
4 1,99 23,29 4,45 7,95
6 1,83 21,29 3,87 8,01
8 1,43 14,30 4,17 6,00
10 1,79 21,66 5,05 10,49
F ns ns ns ns

CV (%) 20,30 27,98 7.67 25,29
Massa seca

PI 197442-S3 NSL 6421-S3
2 1,70 19,73 4,10 10,81
4 1,52 23,74 4,39 10,00
6 1,36 21,56 4,01 8,55
8 1,56 20,64 4,25 8,26
10 1,59 26,49 5,17 11,83
F ns ns ns ns

CV (%) 10,97 19,23 6,23 24,22
nsnão significativo; *significativo a 5% de probabilidade (nsnot significant; *significant, 
5%). 

Teor, rendimento e composição química do óleo essencial de manjericão sob doses de cama de frango
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Os resultados desse trabalho referen-
dam a diversidade de outros trabalhos 
com relação ao teor e rendimento de 
óleo essencial em espécies aromáticas, 
nas quais podem ser verificadas várias 
situações. Gershenzon (1984), em estu-
do com mais de 100 espécies aromáti-
cas, concluiu que as espécies herbáceas 
respondiam positivamente ao estresse 
nutricional, com maior proporção 
desses compostos, o inverso ocorrendo 
com espécies arbóreas. A componente 
adubação não pode estar dissociada de 
outros componentes que interferem no 
desenvolvimento da planta (e suas par-
tes vegetais) e no rendimento dos óleos 
essenciais e seus componentes, devendo 
ser feita uma análise que inclua com-

ponentes bióticos, como a relação da 
espécie com microorganismos, insetos, 
outras plantas e as rotas biossintéticas 
dos compostos produzidos pela planta 
(Ming, 1992).

Com relação aos constituintes quí-
micos presentes no óleo essencial dos 
genótipos PI 197442-S3 e NSL 6421-S3 
de manjericão, os majoritários foram o 
linalol e o geraniol (Tabela 3). Resul-
tados semelhantes foram obtidos por 
Fernandes et al. (2004), utilizando a 
mesma espécie em cultivo hidropônico. 
O teor de linalol em folhas e inflorescên-
cias frescas dos genótipos PI 197442-S3 
e NSL 6421-S3 foi estatisticamente 
influenciado pelas doses de cama de 
frango (Figuras 1 e 2).

Carvalho Filho et al. (2006) expli-
cam que durante a secagem das plantas 
de manjericão há um aumento do teor 
de linalol no óleo essencial. O baixo 
teor de linalol no óleo essencial, usando 
2 kg m-2 de cama de frango, deve-se ao 
fato de que esta quantidade de adubo é 
pouco para a planta, assim recomenda-se 
o uso de nutrientes para o metabolismo 
primário. A partir de 4 kg m-2 de cama 
de frango há nutrientes suficientes para 
garantir o metabolismo secundário.

O linalol é a substância mais abun-
dante nos dois genótipos estudados, nas 
massas fresca e seca de folhas e inflo-
rescências dos genótipos PI 197442-S3 
(61 e 60%) e NSL 6421-S3 (60 e 68%). 
Carvalho Filho et al. (2006), também 
verificaram que o linalol (68%) é o 
principal composto presente nas folhas 
e inflorescências de manjericão. A dife-
rença entre o teor de linalol do material 
fresco e seco de ambos os genótipos foi 
provavelmente devido à secagem, sendo 
que o maior teor no material seco pode 
ser devido à perda de outros compostos 
mais voláteis que o linalol durante a 
secagem.

Diante do exposto, as doses de cama 
de frango em área de plantio de inverno 
sob irrigação influenciaram o teor de 

Tabela 3. Principais constituintes químicos do óleo essencial de manjericão (main chemical 
constituents of basil essential oil). Uberlândia, UFU, 2006.

Constituinte químico IK
Genótipos

PI 197442-S3 (%) NSL 6421-S3 (%)
1,8-Cineol 1026 2,3 4,5
Linalol 1098 60,5 64,0
Geraniol 1249 9,0 8,2
Calareno 1321 1,7 2,8
D-Germacreno 1484 2,9 3,8
IK= Índice de Kovats.

Figura 1. Teor (%) de linalol no óleo essencial de manjericão do genótipo PI 197442-S3 
destilado a partir de folhas e inflorescências frescas e secas, em função da adubação com cama 
de frango (kg m-2) (linalool content (%) of the essential oil of basil genotype PI 197442-S3 
distilled from fresh and dry leaves and flowers, in function of the fertilization with chicken 
manure). Uberlândia, UFU, 2006

Figura 2. Teor (%) de linalol no óleo essencial de manjericão do genótipo NSL 6421-S3 
destilado a partir de folhas e inflorescências frescas e secas, em função da adubação com 
cama de frango (kg m-2). (Linalool content (%) of the essential oil of basil genotype NSL 
6421-S3 distilled from fresh and dry leaves and flowers, in function of the fertilization with 
chicken manure). Uberlândia, UFU, 2006.

20
30
40
50
60
70
80
90

0 2 4 6 8 10

Cama-de-frago (kg m-2)

 T
eo

r d
e l

in
al

ol
 (%

)

Massa fresca Massa seca

 y = -0,3643x3 + 6,3407x2 - 30,4824x + 96,3405 
R2 = 93,52% 

20
30
40
50
60
70
80
90

0 2 4 6 8 10
Cama-de-frango (kg m-2)

Te
or

 de
 lin

alo
l (

%
)

Massa fresca Massa seca

 y = -0,9437x2 + 15,0533x + 19,1695 
R2 =91,33% 

 y = - 0,4834x3 + 8,5769x2 - 42,6421x + 112,5620 
R2 =90,06% 

 y = -0,8665x2 +16,4009x -0,0255 
R2 =92,40% 

 JMQ Luz  et al.



353Hortic. bras., v. 27, n. 3, jul.-set. 2009

linalol no óleo essencial dos genótipos 
de manjericão PI 197442-S3 e NSL 
6421-S3.
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A cenoura é uma das principais 
hortaliças produzidas no Brasil, 

onde a maioria das cultivares para o 
verão foram melhoradas por instituições 
brasileiras públicas ou privadas. Entre-
tanto, ainda existe pouca informação 
formalmente registrada sobre os deta-
lhes metodológicos aplicados durante 
o processo de desenvolvimento dessas 
cultivares (Vieira et al., 2006).

O sucesso do cultivo de cenoura em 
condições de verão tropical é devido 
principalmente ao reduzido florescimen-
to prematuro e à resistência a doenças 

SILVA GO; VIEIRA JV; VILELA MS; REIS A; BOITEUX LS. 2009. Parâmetros genéticos da resistência ao complexo da queima-das-folhas em populações 
de cenoura. Horticultura Brasileira 27: 354-356. 
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RESUMO
Os parâmetros genéticos vinculados ao complexo de patógenos 

causadores da queima-das-folhas de cenoura foram determinados 
utilizando famílias de meio-irmãos oriundas de populações do 
grupo varietal ‘Brasília’. Ainda, verificou-se quais populações eram 
capazes de proporcionar maior ganho para este caráter. O experi-
mento foi conduzido em Brasília entre novembro/06 e fevereiro/07. 
Foram avaliadas cinco populações em fase final de melhoramento 
(processamento 1 (P1), processamento 2 (P2), mesa 3 (M3), mesa 
4 (M4) e mesa 5 (M5), utilizando delineamento em blocos ao acaso 
com duas repetições (parcelas de 2 m²). A avaliação da severidade da 
queima-das-folhas foi feita aos 90 dias após semeio e os dados foram 
submetidos à análise de variância para estimar os parâmetros gené-
ticos e o ganho direto esperado com a seleção. O caráter resistência 
à queima-das-folhas apresentou-se significativo em diferenciar as 
populações. A população P1 mostrou os maiores valores dos parâ-
metros genéticos e ganhos esperados com a seleção, ao passo que a 
população M3 mostrou-se a menos promissora na obtenção de ganhos 
para níveis mais elevados de resistência. Os valores da relação entre 
os coeficientes de variação genética e ambiental e de herdabilidade 
foram baixos. Estes dados podem ser explicados pela ausência de 
variabilidade genética nas populações, mas também podem indicar 
a necessidade de um maior refinamento nos processos de avaliação 
e de inoculação em condições de campo, de forma a garantir o esta-
belecimento de epidemias mais uniformes da queima-das-folhas nas 
parcelas experimentais.

Palavras-chave: Daucus carota L., Alternaria dauci, Cercospora 
carotae, Xanthomonas campestris pv. carotae.

ABSTRACT
Genetic parameters of the resistance to the leaf blight disease 

complex in carrot populations

The genetic parameters associated with resistance to the carrot 
leaf blight disease complex were evaluated using half-sib families 
derived from the varietal group ‘Brasília’. We also evaluated 
which populations would provide larger gains for this character. 
Field assay was carried out in Brasília during the summer season 
(from November 2006 to February 2007). Five advanced breeding 
populations (processing 1 (P1), processing 2 (P2), table 3 (M3), 
table 4 (M4) and table 5 (M5), were evaluated using an experimental 
design of completely randomized block with two replicates. The 
total area per plot was of 2 m². Evaluation for leaf blight symptom 
severity was done 90 days after sowing. ANOVA was used to estimate 
genetic parameters and the genetic gain from selection. Leaf blight 
resistance levels were significant and allowed the discrimination of 
the populations under evaluation. According to the genetic parameters 
and the expected gains with selection, the population P1 was the 
most and M3 was the less promising genetic material aiming to 
improve leaf blight resistance levels in Brasília-type carrots. The 
values of the relationship among the genetic and environmental 
variation coefficients and heritability were low. Apparently, genetic 
variability for leaf blight resistance in the populations under study 
is already depleted. On the other hand, it might also indicate the 
need for refinement in both the evaluation system as well as in the 
inoculation technique, which are crucial to allow uniform epidemics 
of the leaf blight complex across field plots.

Keywords: Daucus carota L., Alternaria dauci, Cercospora carotae, 
Xanthomonas campestris pv. carotae.

que ocorrem nessas condições. Dentre as 
doenças da cultura, a queima-das-folhas 
é uma das mais comuns, com ocorrência 
em praticamente todas as regiões onde 
se cultiva esta hortaliça, principalmente 
nas épocas mais quentes e úmidas do 
ano (Henz & Lopes, 2000). 

A doença é causada por um comple-
xo etiológico envolvendo dois fungos, 
Alternaria dauci (Ad) e Cercospora 
carotae (Cc), e a bactéria Xanthomonas 
campestris pv. carotae (Reifschneider, 
1984). Os três patógenos podem estar 
presentes de maneira isolada ou simul-

taneamente em uma lavoura, planta ou 
folha. Um grande problema na avaliação 
para a resistência a estes patógenos é o 
fato que todos induzem sintomas muito 
semelhantes em cenoura (Reifschneider, 
1984). Entretanto, mais recentemente, 
levantamentos extensivos têm de-
monstrado que na maioria das lavouras 
comerciais, a queima-das-folhas é cau-
sada principalmente pelas duas espécies 
fúngicas (Lopes et al., 2000). 

O método de controle mais eficiente 
para esta doença tem sido feito com o 
uso de variedades resistentes (Lopes et 

(Recebido para publicação em 8 de dezembro de 2008; aceito em 29 de junho de 2009)
(Received in December 8, 2008; accepted in June 29, 2009)



355Hortic. bras., v. 27, n. 3, jul.-set. 2009

al., 2000) em combinação com o uso de 
fungicidas (Henz & Lopes, 2000).

Em condições de alta umidade, a 
queima-das-folhas afeta quase exclusi-
vamente a parte aérea, tendo impactos 
negativos na produção e qualidade 
das raízes (Henz & Lopes, 2000). Em 
avaliação feita no período de verão em 
Uberlândia-MG, Juliatti et al. (1996) 
concluíram que a severidade da queima-
das-folhas apresentou correlação alta e 
negativa (-0,77) com o peso de raízes 
comerciais, implicando em severas 
perdas econômicas. 

Nos cultivos em verões chuvosos, 
a utilização de cultivares suscetíveis 
pode implicar na necessidade de cerca 
de 50 aplicações de fungicidas por safra 
(Reifschneider et al., 1984). Além de 
aumentar os custos de produção e a 
poluição ambiental, existem relatos que 
indicam que o uso intensivo do controle 
químico pode induzir ao surgimento de 
variantes de A. dauci resistentes a certos 
princípios ativos (Fancelli & Kimati, 
1990).

O objetivo do presente trabalho 
foi determinar parâmetros genéticos 
associados à resistência a queima-das-
folhas em cenoura utilizando famílias 
de meio-irmãos oriundas de populações 
do grupo ‘Brasília’ em processo de 
melhoramento. 

Esta informação é fundamental na 
definição de estratégias que subsidiem 
sistemas eficientes de seleção para o 
caráter e para identificar as populações 
que apresentam maior potencial de ga-
nhos genéticos para resistência a este 
complexo etiológico.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na 
Embrapa Hortaliças de novembro/2006 
a fevereiro/2007. Foram avaliadas cinco 
populações de cenoura todas na 23ª 
geração de seleção recorrente. 

Três populações foram desenvol-
vidas para o mercado tradicional de 
cenoura: 0612439 (M3), 0612441 (M4) 
e 0612437 (M5); e duas especificamente 
para processamento mínimo: 0612424 
(P1), 0612438 (P2). As populações 
foram compostas de 119, 89, 102, 106 
e 114 famílias de meio-irmãos, respec-

tivamente. Foi utilizado o delineamento 
de blocos ao acaso com duas repetições. 
O tamanho de parcela foi de 2 m².

A infecção das plantas nas parcelas 
ocorreu naturalmente, sem inoculação. 
Os níveis naturais de inóculo foram con-
siderados adequados pela severa e uni-
forme infecção de algumas parcelas. 

As avaliações para severidade de 
queima-das-folhas nas parcelas foram 
efetuadas aos 90 dias após o plantio 
utilizando-se uma adaptação da escala 
de notas de severidade da doença pro-
posta por Aguilar et al. (1986) onde: 1= 
parcelas com sintomas severos, ou seja, 
todas as folhas da parcela totalmente ne-
crosadas a 5= parcelas sem sintomas. 

As notas de severidade em cada 
parcela foram atribuídas em conjunto 
por três avaliadores, comparando-se 
com parcelas de cultivares utilizadas 
como testemunhas resistentes: ‘Alvo-
rada’ (para as populações de consumo 
tradicional) e ‘Esplanada’ (para as po-
pulações de processamento) e ‘Brasília’ 
(para ambas). 

Não houve aplicação de fungicida ou 
outro agente químico durante o experi-
mento para controle dos patógenos.

Os dados foram transformados (raiz 
quadrada da nota) para atender a pressu-
posição de normalidade de distribuição. 
Foi realizada uma análise de variância 
conjunta para as populações. As dife-

rentes populações corresponderam aos 
tratamentos e as médias das populações 
foram comparadas pelo teste de Duncan 
(a 5% de probabilidade de erro). 

Foram realizadas também análises 
de variância para cada população, com 
o objetivo de estimar as médias, a herda-
bilidade (h2), os coeficientes de variação 
fenotípico (CVe) e genotípico (CVg), a 
relação CVg/CVe. 

Os ganhos diretos decorrentes da 
seleção (GS) de 50% das famílias fo-
ram calculados pela fórmula GS= [ds x 
h2] onde ds= diferencial de seleção. As 
análises foram realizadas utilizando-
se o aplicativo computacional Genes 
(Cruz, 1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As populações diferiram estatisti-
camente quanto à resistência à queima-
das-folhas de acordo com a análise de 
variância conjunta. Da mesma forma, 
este caráter apresentou-se significativo 
em diferenciar as famílias estudadas 
pela análise de variância para cada po-
pulação (dados não mostrados).

A população M5 apresentou a menor 
média, ou seja, foi a mais suscetível. 
Já as populações P1, P2, M3 e M4 não 
diferiram pela comparação de médias, 
porém mostraram desempenho diferen-

Tabela 1. Médias de populações, das testemunhas (‘Brasília’, ‘Esplanada’ e ‘Alvorada’), 
relação entre coeficiente de variação genético e ambiental (CVg/CVe), herdabilidade (h2), 
diferencial e ganho de seleção, para populações de cenoura avaliadas para queima-das-folhas 
(population means of ‘Brasília’, ‘Esplanada’ and ‘Alvorada’, relationhip between genetic and 
environmental coefficients (CVg/CVe), heritability (H2), differential and gain with selection, 
of five carrot populations evaluated for leaf blight). Brasília, Embrapa Hortalicas, 2007.

Populações 
P1 P2 M3 M4 M5

Média da população 1,80 a1 1,79 a 1,78 a 1,80 a 1,76 b
Média de Brasília 1,50 1,58 1,58 1,58 1,52
Média de Alvorada/Esplanada 1,78 1,73 1,68 1,70 1,58
Relação CVg/CVe 1,10 0,49 0,48 0,78 0,84
H2 0,71 0,33 0,31 0,55 0,58
Diferencial de seleção 0,09 0,10 0,09 0,08 0,09
Ganho de seleção 3,55 1,76 1,54 2,40 2,99

1Médias da população seguidas de letras diferentes na linha diferiram significativamente por 
Duncan a 5% de probabilidade. *significativo pelo teste F a 1% de probabilidade (1population 
means with different letters in the line differ significantly by Duncan at 5% of probability. 
*significant by F test at 1% of probability).
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ciado quanto aos valores de herdabilida-
de e da relação CVg/CVe, que em geral 
foram baixos. 

Estes resultados sugerem que a 
variabilidade genética na população foi 
baixa ou que houve predominância de 
variância de ordem ambiental. Um modo 
de minimizar este último fator envolve 
um maior refinamento nos processos de 
avaliação e de inoculação em condições 
de campo, de forma a garantir o estabe-
lecimento de epidemias mais uniformes 
da queima-das-folhas entre as parcelas 
experimentais. 

Apesar disso, estas estimativas mos-
traram-se semelhantes na indicação da 
população mais promissora para aumen-
tar-se a tolerância à queima-das-folhas 
(população P1), com relação CVg/CVe 
superior a 1,0 e herdabilidade superior a 
70%; indicando que para esta população 
houve predominância de variância de 
ordem genética (Tabela 1).

Estimativa de herdabilidade próxima 
aos valores observados neste trabalho, 
principalmente pelas populações P2 e 
M3, foi verificada por Boiteux et al. 
(1993), também para a população de 
meio-irmãos do grupo Brasília, com 
valor de 0,40; mesmo valor da estima-
tiva obtida por Della Vecchia & Reifs-
chneider (1983), estudando populações 
derivadas do grupo Kuroda; e muito 
semelhante também ao valor de 0,39 
obtido por Vilela (2008), em sistema 
orgânico de produção. 

A resistência à queima das folhas em 
cenoura é sabidamente de herança quan-
titativa e portanto, de forte influência 
ambiental (Shibata et al., 2008). 

A variação dos valores de herdabili-
dade de 0,31 a 0,71 do presente trabalho 
também se assemelham aos valores 
obtidos com populações de cenoura 
por Vieira et al. (1991), com valores 
variando de 0,45 a 0,82. A razão entre 
os coeficientes de variação genético e 
ambiental, estimada por Vieira et al. 
(1991) entre 0,55 e 1,48, também foi 
muito semelhante à estimativa obtida no 
presente trabalho (0,48 a 1,10). 

De acordo com estes dados, para 

algumas populações, como P1, M4 e 
M5, os ganhos esperados com a seleção 
podem ser compensadores, e o contrário 
pode ser verificado para P2 e M3.

Os ganhos com a seleção confir-
mam a superioridade da população P1 
(3,55%), ou seja, a nova população ob-
tida pela combinação entre as famílias 
selecionadas, será 3,55% mais resistente 
que a população da qual esta se originou. 
Já a população M3 apresentou os me-
nores ganhos esperados com a seleção 
(1,54%). 

Estes ganhos contrastantes dão su-
porte ao que foi indicado pelos valores 
da relação entre CVg e CVe e herda-
bilidade que foram superiores para a 
população P1 e inferiores para M3. 

As demais populações obtiveram 
ganhos com a seleção com valores 
intermediários aos citados anterior-
mente (1,76 a 2,99), valores também 
proporcionais à herdabilidade e relação 
entre os coeficientes de variação. Pelos 
valores das médias, pode-se verificar 
que, em geral, as testemunhas (Brasília, 
Esplanada e Alvorada) foram inferiores 
às populações estudadas, ou seja, com 
maiores médias, indicando a possi-
bilidade de se desenvolver cultivares 
superiores às testemunhas em relação à 
queima-das-folhas (Tabela 1).

Os valores da relação entre os coefi-
cientes de variação genética e ambiental 
seguem a tendência daqueles da herda-
bilidade, que foram baixos. 

Estes dados podem ser explicados 
pela ausência de variabilidade genética 
nas populações, mas também indicam 
a necessidade de um maior refinamento 
tanto no processo de avaliação como na 
necessidade de inoculação em condições 
de campo.

A população P1 apresentou os maio-
res valores dos parâmetros genéticos 
possibilitando maiores ganhos com a 
seleção. 

A população M3, apesar de estar 
entre as populações com maior média, 
proporcionaria pequenos ganhos com 
a seleção devido à reduzida herdabi-
lidade.
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Alpinia purpurata (Vieill) K. Schum. 
(Zingiberaceae) is an ornamental 

plant also used as a cut flower (Luz et al., 
2005). Known as pink ginger, the plant 
originated from the forests and fields of 
New Caledonia, Salomon, and Virgin 
Islands, and Bismarck and Bougainville 
archipelagos (Wagner et al., 1999). 
Nowadays, the pink ginger can be found 
in different tropical regions around the 
world. It is ranked as the second most 
important tropical cut flower species 
in economic terms within the world 
market (Castán-Bañeras, 1997), as well 
as among the tropical flowers exported 
by the State of Alagoas.
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The excessive loss of water by 
transpiration is one of the reasons for 
post harvest senescence (Paiva et al., 
2005). High level of tissue hydration 
is usually associated to the increase 
of vase life in cut flowers, whereas 
fresh weight losses of 10 to 15% can 
cause tissue death (Moraes et al., 
1999). The supply of different types of 
sugar, mainly sucrose, in conditioning 
or maintenance solutions, besides 
replacing the carbohydrates consumed 
by respiration, promotes reduction in 
transpiration, once it induces the closing 
of stomata (Halevy & Mayak, 1981).

The wilting and senescence of cut 

flowers are influenced by ethylene 
(Finger et al., 1999). The silver ion is 
a competitive inhibitor, which reduces 
the binding of ethylene to its receptor 
(Cook & Standen, 1987), preventing the 
hormone from acting and, consequently, 
increasing the longevity of cut flowers. 
The main use of silver in flower post 
harvest is as silver thiosulphate (STS). In 
red ginger, STS was tested by Broschat 
& Donselman (1988), Reid (1989), and 
Mattiuz (2003). In all cases, phytotoxic 
effects were observed. However, once 
concentration and exposure time are 
important elements (Faragher et al., 
2002), it is necessary to have these 

ABSTRACT 
The Brazilian market of tropical flowers has been growing 

broadly with a strong participation of the Northeast Region, where 
the State of Alagoas stands out. Among the exporting tropical cut 
flowers, pink ginger (Alpinia purpurata (Vieill) K. Schum) has been 
one of the most promising species. Aiming at delaying senescence in 
floral stems of pink ginger, two laboratory experiments were carried 
out at the Agricultural Science Center of the Federal University of 
Alagoas. In the first experiment, three different exposure periods 
(30; 60, and 120 minutes) to silver thiosulphate 1 mM were tested, 
followed or not by pulsing in a 20% sucrose solution, for 12 hours. 
In the second experiment, we evaluated the effect of adding calcium 
sulphate 50 and 100 mM, sodium silicate 1.25 and 2.5 mM, and the 
combination of calcium sulphate 50mM + sodium silicate 1.25mM on 
the hydric status and longevity of floral stems. In both experiments, 
the control treatment consisted of keeping stems in distilled water. 
Fresh biomass and quality of floral stems were determined every 
other day. Silver thiosulphate applied in pulsing for 60 minutes or 
more led to stem dehydration, whereas calcium sulphate improved 
both stem hydration and commercial durability.

Keywords: Alpinia purpurata, tropical flowers, commercial 
durability, cut flower, vase life.

RESUMO
Pós-colheita de hastes de alpínia tratadas com tiossulfato de 

prata, sacarose e cálcio

O mercado brasileiro de flores tropicais encontra-se em franco 
crescimento, com uma importante participação da região Nordeste, 
destacando-se o estado de Alagoas. Dentre as flores tropicais de 
corte para exportação, a alpínia (Alpinia purpurata (Vieill) K. 
Schum) ocupa posição de destaque. Visando retardar a senescência 
das hastes florais de alpínia, cultivar Pink Ginger, foram conduzidos 
dois experimentos em laboratório no CCA da Universidade Federal 
de Alagoas. No primeiro, foram testados três tempos (30; 60 e 120 
minutos) de exposição ao tiossulfato de prata 1 mM, seguido ou não 
de pulsing em sacarose a 20%, por 12 horas. No segundo experimento 
foram verificados os efeitos nas relações hídricas e longevidade das 
hastes da adição de sulfato de cálcio a 50 e 100 mM, silicato de sódio 
a 1,25 e 2,50 mM, além da interação sulfato de cálcio a 50 mM + 
silicato de sódio a 1,25 mM, em solução de manutenção. Nos dois 
experimentos, a testemunha consistiu da manutenção das hastes 
em água destilada. A massa fresca e a qualidade das hastes foram 
determinadas a cada dois dias. O tiossulfato de prata, aplicado na 
forma de pulsing por 60 minutos ou mais, promoveu desidratação das 
hastes. O uso de sulfato de cálcio promoveu aumento da durabilidade 
comercial e melhoria da hidratação das hastes.

Palavras-chave: Alpinia purpurata, flores tropicais, durabilidade 
comercial, flor de corte, vida de vaso.
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aspects tested, particularly for pink 
ginger.

Savvas et al. (2002) noticed that 
silicon (Si) in hydroponic solution 
improved stem quality in Gerbera 
jamesonii Bollus. Its use in postharvest 
demands investigation, once it reduces 
transpiration and increases xylem 
resistance to compression (Salisbury & 
Ross, 1994). On the other hand, calcium, 
which has been broadly tested in fruit 
postharvest, started to be studied in 
flowers as well, with excellent results 
in roses (Torre et al., 1999; Capdeville 
et al., 2003, 2005).

The objective of this study was to 
test STS effects, followed or not by 
sucrose pulsing, as well as calcium and 
silicon use in the maintenance solution 
on the hydric status, and vase life of 
Alpinia purpurata var. Pink Ginger.

MATERIAL AND METHODS 

This study consisted of two 
experiments carried out at the Laboratory 
of Vegetal Physiology from the CCA of 
the Universidade Federal de Alagoas, 
from June to August, 2005. Floral stems 
came from a commercial garden in the 
City of Rio Largo, Alagoas State. The 
two harvests were carried out by 7h00 
am. It took approximately 40 minutes 
to have the stems cut, prepared, and 
transported to the lab.

Harvested stems, having 20-cm 
long inflorescences and 2/3 of their 
expanded bracts, were standardized (90 
cm long, from the flower stem base to 
the inflorescence top), disinfested for 
5 min in tanks filled with a solution 
of diazenon, decis and mineral oil in a 
proportion of 1 mL/L, rinsed in running 
water, and taken to the lab. Before 
setting up each experiment, stems were 
weighed in digital scales to determine 
initial fresh weight.

In the first experiment, stems were 
immersed in a silver thiosulphate 
solution (STS) 1 mM for 30; 60; or 120 
minutes, followed or not by pulsing in 
a sucrose solution 20% for 12 h. Next, 
stems were transferred to recipients with 
distilled water where they were kept 
until the end of the experiment. In the 
second experiment, stems were kept in 

solutions of calcium sulphate (50 and 
100 mM), or sodium silicate (1,25 and 
2,5 mM), or in calcium sulphate 50 mM 
+ sodium silicate 1,25 mM. The first 
and second experiments summed up 
respectively seven and six treatments. 
Both experiments were carried out 
with four three-stem replications. The 
control treatment corresponded to stems 
kept in distilled water during the whole 
period.

In both experiments, stems were 
weighed and had their quality evaluated 
every other day. Three different 
evaluators graded stems according to 
the following criteria: (adapted from 
Tagliacozzo et al., 2003): 4= excellent 
(turgid and bright bracts); 3= good 
(start of turgor loss, only perceptible 
by touch); 2= moderate (visible turgor 
loss, stems bending up to 45o, leaf 
roll); 1= severe (severe turgor loss, 
stems bending more than 45o, most 
of leaves yellow and/or dry); and 0= 
very severe (flower stem totally dry). 
Simultaneously, stems were weighed 
to estimate the variation in fresh matter. 
The commercial durability was set as 
the number of days from harvest until 
stems reached an average grade of 2.7 
(according to Tagliacozzo et al., 2003), 
while total longevity corresponded to 
the number of days from harvest to 
complete stem senescence (score 0).

Throughout the experiments, lab 
temperature was 24±1ºC, relative 
humidity 57±2%, and light intensity 
23,12 µmol m-2s-1. The experiments were 
carried out in a completely randomized 
design. Data were submitted to analyses 
of variance and F test. Means were 
compared using the Tukey test, at 5% 
probability. Data corresponding to the 
fresh weight loss of floral stems during 
the period of longevity evaluation were 
submitted to analyses of regression.

RESULTS AND DISCUSSION 

Stems pre treated with STS for 30 
minutes and kept in distilled water 
presented the largest fresh weight 
throughout the experiment (Figure 
1), which indicates that this treatment 
helped in preserving stem hydration. 
Nevertheless, there was no statistically 
significant effect of STS over the 
commercial durability and total 
longevity of stems when compared to 
the control (Table 1). Fresh weight loss 
was higher in stems submitted to STS 
+ sucrose, showing that sucrose pulsing 
after the exposure to STS was harmful to 
stems. Symptoms of hydric deficiency, 
such as leaf roll, inflorescence bending, 
and dry up of bracts from the edges to 
the center, were occasionally observed, 
mostly in treatments with STS for 120 

ATC Silva et al.

Figure 1. Relative fresh weight of Pink Ginger stems submitted to silver thiossulphate (STS) 
1mM, for 30; 60, and 120 minutes, followed or not by pulsing of sucrose 20% for 12 hours 
(massa fresca relativa de hastes de alpínia submetidas a solução de tiossulfato de prata (STS) 
a 1mM, por 30; 60 e 120 minutos, seguidas ou não de pulsing de sacarose, a 20%, por 12 
horas). Rio Largo, UFAL, 2009.
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minutes + sucrose for 12 h. In addition, 
leaf whitening, which is typical of STS 
phytotoxicity (Faragher et al., 2002), 
was also present. In Alpinia purpurata, 
cultivar Red Ginger, Broschat & 
Donselman (1988), and Mattiuz (2003) 
found phytotoxic effects when STS 
2 mM and 1 mM were applied with 
pulsing for 4 and 6 hours respectively. 
The results gathered in the present 
study suggest that STS 1 mM for 30 
minutes approached the limit between 
the sought benefit and the toxic effect, 

which points to the need to test either the 
same concentration for shorter periods 
of time or less concentrate STS solutions 
for the same period.

In other species, synergistic results 
were obtained by the use of sucrose + 
STS, as observed in flowers of Lathyrus 
odoratus L. (Ichimura & Hiraia, 1999) 
and Rosa hybrida L. (Liao et al., 2000). 
However, Broschat & Donselman 
(1988) did not notice similar results in 
Red Ginger with STS 2 mM pulsing 
for 4 hours, followed by placing stems 

in a vase solution with sucrose 2% + 
citrate of hydroxiquinoline 200 ppm 
or in deionized water. In both cases, 
a drastic reduction in the post harvest 
life due to the phytotoxic effects was 
observed. Likewise, Finger et al. (2004), 
after working with Consolida ajacis 
Nieuw, noticed that stems treated only 
with STS 1mM for 30 minutes had a 
larger longevity than those treated with 
STS 1 mM + sucrose 5% for 30 minutes, 
which, according to the authors, was due 
to the autocatalytic stimulation of the 
ethylene by sucrose.

In the second experiment, treatments 
using calcium sulphate improved stem 
hydration and preserved the stem fresh 
weight up to the eighth day (Figure 
2). On contrary, the hydration level in 
treatments with sodium silicate was 
below those observed in the control. 
Calcium sulphate significantly extended 
both the commercial durability and 
the total longevity of stems (Table 2). 
Sodium silicate results, when used 
alone, independent of the concentration, 
were similar or worse than those of the 
control. The use of calcium sulphate + 
sodium silicate did not differ significantly 
from treatments in which only calcium 
sulphate was employed.

Calcium sulphate positive effects 
can be credited to the ion calcium, once 
this element has presented remarkable 
effects in stomata closure, a mechanism 
that regulates water stress (Yang et al., 
2003; Taiz & Zeiger, 2004). Furthermore, 
high concentrations of calcium in 
vegetal tissues reduce both the ethylene 
production and the transpiration level. 
Calcium role is comparable to AVG’s 
(aminoethoxy vinyl glycine, an inhibitor 
of the enzyme ACC sintase), inhibiting 
the ethylene synthesis, and also similar to 
cytocinines’ in suppressing respiration, 
which suggests that calcium may 
have a role as a hormone regulator in 
senescent tissues (Fernandes, 2002). 
In Pink Ginger, ion Ca2+ behaved as a 
senescence delayer in vase life, probably 
by regulating the water stress, as well 
as preserving membrane functions 
and structure (Halevy et al., 2001), or 
making the cellular walls less accessible 
to the action of hydrolytic enzymes 
(Poovaiah et al., 1988).

In addition to calcium, we could 

Table 1. Commercial durability and total longevity of Pink Ginger stems submitted to silver 
thiossulphate 1mM, for 30; 60, and 120 minutes, followed or not by a pulsing of sacharose 
20% for 12 hours (durabilidade comercial e longevidade total de hastes de alpínia submetidas à 
solução de tiossulfato de prata a 1mM, por 30; 60 e 120 minutos, seguido ou não de exposição 
a pulsing de sacarose a 20%, por 12 horas). Rio Largo, UFAL, 2009.

Treatments 
Commercial 

durability (days) 
Total longevity 

(days) 

STS1 for 30 min 8,2 A 16,0 A 
STS1 for 60 min 6,5 A 15,5 AB 
STS1 for 120 min 6,0 A 15,0 AB 
STS1 for 30 min + sucrose for 12 h 5,5 A 15,0 AB 
STS1 for 60 min + sucrose for 12 h 5,0 A 16,0 A 
STS1 for 120 min + sucrose for 12 h 4,7 A 12,5 B 
Control 6,2 A 15,5 A 
CV % 35,8 9,3 
Means followed by the same letter in the column do not differ significantly from each other, 
Tukey test, p<0.05 (médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente 
entre si, Teste de Tukey, p<0,05); 1STS= silver thiosulphate (tiossulfato de prata).

Figure 2. Relative fresh weight of Pink Ginger stems kept in different vase solutions, con-
taining calcium sulphate 50 and 100 mM, sodium 1,25 and 2,5 mM, and calcium sulphate 
50 mM + sodium silicate 1,25 mM (massa fresca relativa de hastes de alpínia mantidas 
em diferentes soluções de manutenção, contendo sulfato de cálcio a 50 e 100 mM, silicato 
de sódio a 1,25 e 2,5 mM e sulfato de cálcio a 50 mM + silicato de sódio a 1,25 mM). Rio 
Largo, UFAL, 2009.
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have attributed some importance to 
sulphur as well. Nevertheless, it should 
be highlighted that sulphate (SO4

2-) 
is reduced by assimilation and that 
sulphete is the final product of this 
reaction. Sulphete does not accumulate 
in the cells and is quickly reduced to  
amino acids cysteine and methionine. 
The later copound is ethylene precursor 
(Taiz & Zeiger, 2004).

Silicon was expected to present 
better results, especially regarding the 
stem hydric balance. Silicon reduces 
plant transpiration and increases xylem 
resistance to compression (Salisbury & 
Ross, 1994), which decreases plant water 
demand (Korndörfer & Pereira, 2001). 
However, this has not been confirmed. 
On contrary, it was observed that sodium 
silicate had deleterious effects, possibly 
due to the presence of sodium.

Sucrose and STS in the studied 
concentrations did not increase stem 
longevity, although it is suggested that 
tests with STS in lower concentrations 
should be carried out. Calcium sulphate 
had promising results regarding flower 
stem longevity in Pink Ginger. As far 
as we know, the results reported here in 
the use of calcium to extend vase life on 
tropical cut flowers are the first ever, and 
open a range of opportunities for future 
research using calcium solutions.
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Heavy metals occur naturally in 
soils, and some of these, such as 

copper (Cu), zinc (Zn), and cobalt (Co), 
play an important role in the nutrition of 
plants and animals, while others, such 
as cadmium (Cd), lead (Pb), and arsenic 
(As), have deleterious effects on various 
components of the biosphere. Normally, 
these elements are present in the soil at 
concentrations or forms that do not pose 
a risk to the environment (Silva et al., 
2007), but their levels can be altered by 
different anthropogenic routes.

Lead is an element that is extremely 
stable in soil and highly toxic to humans 

LIMA FS; NASCIMENTO CWA; SILVA FBV; CARVALHO VGB; RIBEIRO FILHO MR. 2009. Lead concentration and allocation in vegetable crops grown 
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ABSTRACT
Lead (Pb) is a very stable metal in soil and is highly toxic 

to humans and animals. Exposure to Pb occurs via inhalation of 
particles from industry and soil, as well as household dust, water, 
and contaminated food. A greenhouse experiment was carried out to 
evaluate Pb contents and allocation in vegetable crops grown in a soil 
contaminated by battery recycling wastes. Eight plant species were 
studied: tomato, sweet pepper, beet, carrot, cabbage, green collards, 
eggplant, and okra. The experiment was set up in blocks at random 
with four replicates. The results showed that carrot, green collards, 
beet, and okra were the most Pb tolerant species, while the others 
were very Pb-sensitive, since they did not complete their cycle. The 
decreasing order for Pb accumulation in the vegetables crops was: 
carrot > okra > tomato > eggplant > sweet pepper > green collards 
> cabbage > beet. Taking into account the Pb allocation in plants, 
the order was: root > stems > leaves > edible parts. Although carrot 
translocated the lowest Pb amount into the edible part, such level 
exceeded the legal limit.

Keywords: Battery recycling, soil pollution, soil contamination, 
heavy metals.

RESUMO
Teores e alocação de chumbo em hortaliças cultivadas em 

solo contaminado por resíduos de baterias

O chumbo (Pb) é um elemento extremamente estável no solo e 
altamente tóxico para seres humanos e animais. A contaminação com 
chumbo geralmente ocorre pela exposição decorrente da inalação de 
partículas oriundas de indústrias ou do solo, ou ainda, pela ingestão 
de poeira doméstica, água e alimentos de origem animal e vegetal 
contaminados. O presente trabalho objetivou avaliar os teores e a 
alocação de Pb em hortaliças cultivadas em solo contaminado com 
resíduos de reciclagem de baterias. O experimento foi conduzido 
em casa-de-vegetação com delineamento experimental em blocos 
casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos corresponderam 
a oito hortaliças: tomate, pimentão, beterraba, cenoura, repolho, 
couve manteiga, berinjela e quiabo. Os resultados mostraram que 
as espécies mais tolerantes ao Pb foram cenoura, couve-manteiga, 
beterraba e quiabo. As demais hortaliças foram consideradas muito 
sensíveis aos teores de Pb no solo, não completando inclusive seu 
ciclo biológico. A ordem decrescente de teores de Pb nas espécies foi: 
cenoura > quiabo > tomate > berinjela > pimentão > couve-manteiga 
> repolho > beterraba. A alocação do Pb na planta, seguiu a ordem 
geral: raiz > caule > folha > parte comestível. Embora a cenoura 
tenha transferido baixo teor de Pb para a parte comestível, o valor 
encontrado foi superior ao limite de tolerância máximo estabelecido 
na legislação.

Palavras-chave: Reciclagem de baterias, contaminação de solo, 
poluição do solo, metais pesados.
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and animals (Reeder & Shapiro, 2003). 
The metal is classified as the second 
most dangerous on the priority list of the 
U.S. Environmental Protection Agency 
(ATSDR, 2008). This metal has evoked 
heightened concern due to its toxicity 
and high quantity in the environment, 
caused by its generalized utilization in 
various products (Segura-Muñoz et al., 
2006). The exposure to this element 
can occur by inhalation of particulate 
material emitted by industrial processes 
or by re-suspension after deposition in 
the soil, or even, through the ingestion 
of household dust, water, and foods 

of animal and plant origin produced 
in locations close to pollutant sources 
(Okada et al., 2004).

Lead levels found in foods are greater 
in industrialized regions, especially those 
where the metal and its components are 
widely utilized. The preoccupation with 
lead effects on human health and the 
environment have led many countries 
to adopt laws restricting or prohibiting 
its utilization (Meyer et al., 1999). 
However, developing countries are not 
in the vanguard of controlling lead use 
(Olivero-Verbel et al., 2007). In view of 
the global scenario of lead utilization, 
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it is estimated that the manufacture of 
batteries is responsible for about 70% of 
the lead consumed worldwide. The large 
worldwide growth in the automobile 
industry in the last decades (Paoliello & 
Chasin, 2001), as well as the expansion 
of the market for batteries, makes the 
use and recycling of batteries one of the 
principal forms of lead contamination 
in soils.

Lead can occur naturally in plants 
as a result of the processes of taking 
up the lead normally found in the soil. 
Lead forms and contents in vegetables 
vary greatly with the species and 
depend principally on the environmental 
conditions, because contaminated soils 
can induce lead accumulation by crops 
(Nan et al., 2002). Lead accumulation 
by vegetable crops grown in soils 
with abnormally elevated levels of the 
metal poses a risk to human health. 
Therefore, the capacity of these plants 
to accumulate lead and its presence in 
edible parts should be evaluated.

Thus, the aim of the present work 
was to determine lead contents and 
allocation in vegetables cultivated in 
soil contaminated with residues from 
the recycling of batteries.

MATERIAL AND METHODS

The soil used in the study was 
a haplic podzol with sandy texture, 
collected out of an area naturally 
contaminated with lead (Pb), belonging 
to a company that recycles batteries. The 
soil was collected at the surface layer 
(0-20 cm), and was air-dried, broken 
up, homogenized, and sifted through a 
2-mm mesh screen. Subsamples of the 
soil were separated for chemical and 
physical characterization (EMBRAPA, 
1997, 1999). The results were: pH in 
H2O= 3.89; P= 2.30 mg dm-3; Na+= 0.28 
cmolc dm-3; K+= 0.05 cmolc dm-3; Ca+2+ 
Mg+2= 5.50 cmolc dm-3; Ca+2= 0.90 cmolc 
dm-3; Al+3= 0.50 cmolc dm-3; H+Al= 3.30 
cmolc dm-3; C.O.= 8.54 g kg-1; organic 
matter= 14.73 g kg-1; Pb= 413 mg kg-1; 
sand= 943 g kg-1; silt= 27 g kg-1; and 
clay= 30 g kg-1.

To determine the total Pb level, 10 
ml of extracting solution (HCl:HNO3, in 
a proportion of 3:1) were added to 1 g 

of soil, and the mixture was allowed to 
stand in a beaker covered with a watch 
glass for 16 h, at room temperature. 
After this period, the samples were 
heated for 2 h (80ºC), cooled, brought to 
50 mL in a volumetric flask, and filtered 
(Pereira et al., 2007). After filtering, 
the extracts were transferred to PET-
type flasks, labeled, and kept at 4ºC in 
a refrigerator until read in an atomic 
absorption spectrophotometer.

The soil was incubated for 20 days 
with calcium carbonate and magnesium 
dioxide (3:1), to raise the pH to 6.5. 
Eight vegetable crops were studied: 
tomato (Lycopersicum esculentum), 
cultivar Rio Fuego; sweet pepper 
(Capsicum annuum), hybrid All Big; 
beet (Beta vulgaris), cultivar Itapuã 202; 
carrot (Daucus carota), cultivar Brasília; 
green collards (Brassica oleracea var. 
acephala), cultivar Georgia; cabbage 
(Brassica oleracea var. capitata), 
cultivar Coração-de-boi; eggplant 
(Solanum melongena), cultivar Embu; 
and okra (Abelmoschus esculentus), 
hybrid Dardo. Seedlings were produced 
in a greenhouse, in polystyrene foam 
trays, utilizing Vermicompost as 
substrate.

To set up the experiments, 5.5 kg of 
soil were transferred to a plastic pot and 
fertilized prior to sowing in accordance 
with Nascimento et al. (2006). Each 
pot corresponded to one experimental 
unit (plot). Twenty days after sowing, 
seedlings were transplanted to pots, 
and 15 days after, pots were thinned, 
leaving three plants per pot. During the 
study, the soil was kept at 80% of the 
maximum water retention, assessed by 
daily weighing and irrigation to replace 
the water lost by evapotranspiration. 
The experiments were carried out in 
a greenhouse, from January to April 
2008, in blocks at random. Treatments 
corresponded to the eight vegetable 
crops, with four replications. 

The plants were collected, separating 
roots, stems, leaves, and fruits. Plant 
parts were thoroughly washed with tap 
water and then with distilled water. The 
parts collected were placed in paper bags 
and set in an oven at 65-70ºC. The dry 
samples were weighed and then ground 
in a Wiley type mill. After, samples were 
submitted to nitroperchloric digestion 

(EMBRAPA, 1999) for assessing 
Pb levels in the extracts by atomic 
absorption spectrophotometry. Pb 
bioaccumulation rate in the plant, which 
represents the percentage of the element 
present in the dry biomass in relation to 
total content in the soil (Vyslouzilova 
et al. 2003), was calculated according 
the formula: 

 (%)100xPb
Pb

BR
soil

plant

Where
Pb plant = concentration of Pb in the 

dry biomass collected (mg kg-1); B plant 
= total dry biomass collected (g); Pb soil 
= concentration of total Pb in the soil 
(mg kg-1); wsoil = total amount of soil 
in pot (g).

The translocation index (TI), in 
percentage, was calculated as the ratio 
between the amount of Pb accumulated 
in the aboveground part and the total 
amount in the whole plant (Abichequer 
& Bohnen, 1998). Data regarding 
Pb contents in the various parts of 
the crops studied were submitted to 
analysis of variance and the means were 
compared by the Scott & Knott test at 
5% probability.

RESULTS AND DISCUSSION

The highest Pb concentration in 
roots was found in carrots, while 
green collards and cabbage showed 
the lowest level of Pb allocated in the 
root system (Table 1). Based on these 
results, carrots represent the crop with 
least biological restriction in absorbing 
Pb from the soil. The difference in the 
Pb concentration in roots among the 
plants analyzed was due to intrinsic 
characteristics of the crops. Similar 
results were observed by Al-Lahham et 
al. (2007), where two cultivars of tomato 
and their parts differed with respect 
to the capacity to accumulate heavy 
metals. This emphasizes the need for 
studies that indicate the differences in 
the preferential allocation of this metal 
in different crops and plant parts.

In examining the Pb contents in the 
various plant parts, it is evident that the 
highest Pb concentration is found in the 
roots in all the crops studied. Carrots 

Lead concentration and allocation in vegetable crops grown in a soil contaminated by battery residues
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accumulated the highest percentage 
(96.5%), followed by green collards 
(91.3%), eggplant (89.6), tomato 
(88.9%), sweet pepper (88.8%), cabbage 
(83.0%), and okra (77.9%). This finding 
corroborates the characteristic of Pb in 
accumulating preferentially in the roots. 
This metal moves in the root through 
the apoplast, crossing the cortex, and 
accumulating close to the endodermis, 
which acts as a partial barrier in Pb 
translocation to the aboveground part. 
This may be one of the reasons for the 
greater accumulation of this metal in the 
roots in relation to the aboveground part 
(Verma & Dubey, 2003). The high Pb 
concentration in roots can also be related 
to the immobilization of this element by 
insoluble organic polymers present in 
the root tissue (Kahle, 1993).

There was no significant difference 
between the crops studied regarding 
the Pb content in stems, except for 
okra and green collards which showed, 
respectively, the highest and lowest 
concentration. This result demonstrates 
that green collards is the crop that, 
proportionally, restricts more the 
allocation of Pb in the stem, which 
accumulated only 5.4% of the total 
absorbed by the plant.

The analysis of Pb contents in 
leaves showed that okra had the 
highest concentration, followed by 
carrot and beet, while tomato, pepper, 
green collards, cabbage, and eggplant 
concentrated the lowest Pb amounts. In 
comparing the Pb concentration in green 
collards leaves with the tolerable level of 
0.3 mg kg-1 (Codex Alimentarius, 2008), 
it was found that the consumption of 
these leaves would pose a potential risk 
to human health. 

On studying the edible parts of 
the vegetables, it is seen that beet has 
the highest level of Pb, followed by 
carrot, while green collards and okra 
accumulated the lowest Pb amounts 
(Table 1). All these Pb contents in the 
edible parts are above the tolerance limits 
established by the Codex Alimentarius 
(2008): carrot, beet, and okra, 0.1 mg 
kg-1; and green collards, 0.3 mg kg-1. 
Similar results were obtained by Okada 
et al. (2004) who showed that the Pb 
level in the soil caused an increase in 
Pb contents in the edible parts of tuber 

Table 1. Lead concentration in vegetable crops grown in Pb-contaminated soil (Concent-
ração de chumbo nas hortaliças cultivadas em solo contaminado com Pb). Recife, UFRPE, 
2009.

Crop
Pb Concentration (mg kg-1)

Root Stem Leaf Edible part 
Carrot 2.162.1 Aa NA 25.4 Cb 54.6 Bb
Beet NA NA 40.3 Bb 108.3 Aa
Tomato 405.5 Ac 40.3 Bb 9.9 Cc *
Sweet pepper 281.0 Ad 27.6 Bb 7.7 Cc *
Green Collards 175.8 Ae 10.3 Bc 3.2Bc 3.2 Bc
Cabbage 152.5 Ae 23.3Bb 7.9Cc *
Okra 757.2 Ab 133.5Ba 75.7Ca 5.2 Dc
Eggplant 389.4 Ac 37.9Bb 7.1Cc *
CV (%) 11.95

Means followed by the same capital letter in the row and small letter in the column do not 
differ significantly from each other, Scott & Knott test, P < 0.05. (Médias seguidas de mesma 
letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas não diferem significativamente entre si, 
teste de Scott & Knott, P < 0,05).
NA = not applicable (não se aplica); * species that did not complete production cycle (espé-
cies que não completaram o ciclo reprodutivo).
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Figure 1. Translocation index (A) and bioaccumulation rate (B) of lead in vegetable crops 
grown in a contaminated soil. (Índice de translocação (A) e fator de bioacumulação (B) de 
chumbo em hortaliças cultivadas em solo contaminado). Recife, UFRPE, 2009.
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vegetables. It is worth noting that (1) 
the accumulation of Pb in the edible 
parts of plants represents a real risk 
to consumers, and (2) the analysis of 
the edible parts is definitely the most 
important to be carried out when human 
foods is taken into account.

Among the crops evaluated, carrot 
showed the highest bioaccumulation 
rate (2.85%). In carrots, little of the 
Pb absorbed was transferred to the 
aboveground part of the plant, thereby 
the remaining accumulated in the roots, 
as demonstrated by the low translocation 
index (1.15%) (Figure 1). On the other 
hand, among the crops studied, beet 
showed the lowest bioaccumulation 
rate (0.07%) and highest translocation 
index (27.02%), being the crop that least 
restricts Pb to the root. Sweet pepper, 
green collards, and cabbage showed a 
behavior that was similar among the 
three, with a low bioaccumulation rate 
when compared to tomato, okra, and 
eggplant.

In general, for all the crops studied, 
there was a very low bioaccumulation 
rate of the Pb present in the soil, due 
not only to the toxicity of this metal 
to the plants, but also to its inherent 
low solubility in the soil (Manecki 
et al., 2006). However, the highest 
translocation index observed for some 
crops should be analyzed with caution 
due to the possibility of contamination 
of these vegetables.

Carrot, okra, beet, and green 
collards, even taking up Pb from the 
contaminated soil, completed the cycle 
without showing visible symptoms 
of phytotoxicity. It should be noted 
that the residue deposition in the 
soil, particularly discharges from the 
automobile battery industry, can result 
in metal bioaccumulation in the plant 
before any phytotoxicity symptom 
becomes visible (CETESB, 2008). This 
represents a concern, since vegetables 
with considerable Pb contents can be 
inadvertently consumed.
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ABSTRACT
The Cucurbitaceae plants are damaged by attack of a wide 

spectrum of insects and microorganisms. Among the sucker insects 
causing damages on squash Cucurbita pepo (L.), the aphid Aphis 
gossypii (Glover) (Hemiptera: Aphididae) is pointed as one of the 
most important, once their nymphs and adults suck the sap of the 
leaves continuously, besides being potential vector of virus. The 
present research evaluated different cultivars, aiming to identify the 
resistance against this aphid. The cultivars Novita, Sandy, Caserta Cac 
Melhorada, Novita Plus, Samira, AF-2858 and Caserta TS were used 
in laboratory assays (T= 25±2ºC; RH= 70±10% and fotophase= 12 h). 
In the immature phase the duration of nymphal instars was evaluated, 
the total duration and their viability, confining individuals on leaf 
disks from cultivars. In the adult phase the duration of reproductive 
period, the fecundity and the biological cycle were observed. The 
cultivar ‘Sandy’ expressed high level of antibiosis and feeding non-
preference against A. gossypii, increasing the nymphal stage and 
causing mortality near to 70%. Besides, this cultivar reduced the 
production of nymphs and the longevity of the insects. The ‘Novita 
Plus’ cultivar also induced significant nymphal mortality, however 
in lower levels than those verified in ‘Sandy’, indicating a moderate 
resistance.

Keywords: Cucubita pepo, host plant resistance, Aphididae, anti-
biosis, agricultural entomology.

RESUMO
Resistência de cultivares de abobrinha italiana a Aphis 

gossypii 

As plantas da família Cucurbitaceae são prejudicadas pelo ataque 
de um amplo espectro de insetos e microrganismos. Dentre os insetos 
sugadores que atacam a abobrinha Cucurbita pepo (L.), o pulgão 
Aphis gossypii (Glover) (Hemiptera: Aphididae) merece destaque, 
uma vez que suas ninfas e adultos sugam a seiva das folhas constan-
temente, além de ser potencial vetor de vírus. A presente pesquisa foi 
realizada com o objetivo de avaliar diferentes cultivares de abobrinha 
italiana quanto à resistência a esse pulgão. Utilizaram-se as cultivares 
Novita, Sandy, Caserta Cac Melhorada, Novita Plus, Samira, AF-2858 
e Caserta TS em ensaios de laboratório (T= 25±2ºC; UR= 70±10% e 
fotoperíodo= 12 h). Na fase jovem avaliou-se a duração dos estádios 
ninfais do pulgão, a duração total da fase jovem e suas viabilidades, 
confinando indivíduos sobre discos foliares das cultivares. Na fase 
adulta, observou-se a duração do período reprodutivo, a fecundidade 
e o ciclo biológico. Com base nos resultados obtidos, constatou-se 
a ocorrência de elevado nível de antibiose e não-preferência para 
alimentação em ‘Sandy’, que prolongou a duração da fase jovem, 
causou mortalidade ninfal próxima a 70%, além de reduzir a produção 
de ninfas e a longevidade dos insetos. A cultivar ‘Novita Plus’ também 
induziu significativa mortalidade ninfal, porém inferior à constatada 
em ‘Sandy’, indicando uma resistência moderada dessa cultivar.

Palavras-chave: Cucubita pepo, resistência de plantas a insetos, 
Aphididae, antibiose, entomologia agrícola.

The Cucurbitaceae family has over 
800 species of plants, which are 

grouped into about 80 genotypes, some 
of which hold great importance to the 
economical horticulture worldwide 
(Oliveira et al., 2000). Among these 
cucurbitaceas, the Cucurbita pepo L. 
specie, popularly called Italian squash, 
is extremely important in São Paulo 
State, where one can find the largest 
areas with this crop in the whole country 
(Koch, 1995).

São Paulo State is the most important 
Brazilian producer of vegetables holding 
the largest market share in the country 
(Melo & Vilela, 2007). In 1990, 1.365 
ha were used for squash cultivation, 
producing approximately 17,000 t. In 
1999, the area increased to 3,781 ha, and 
its productivity to 37,140 t. According to 
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Agrianual (2009), the amount of squash 
commercialized from January to July in 
2008 was 19,996 t.

França & Castelo Branco (1987) 
suggest that the yield of this vegetable 
could be increased if this vegetable were 
not so susceptible to attacks of insects 
and microorganisms. The most common 
pests in cucurbitaceous are aphids, thrips 
and whiteflies, causing substantial losses, 
especially when intense infestations 
occur on the beginning of the vegetative 
cycle.

Aphis gossypii (Glover) (Hemiptera: 
Aphididae) is one of the most troublesome 
pests for the cucurbitaceous. Its nymphs 
and adults suck the sap of the plants 
producing various harmful effects to 
the crops. Among the symptoms to 
be highlighted is the yellowing of the 

plant, deformation of tissues, foliar 
necrosis, reduction in vegetative growth, 
wilt, and, eventually, death. Damages 
are more severe in young plants, in 
fleshy and juicy tissues, and they can 
become even sharper in hot and dry 
seasons (Latorre et al., 1990). Moreover, 
its sucking mouthparts promote the 
transmission of different types of viruses 
since they feed themselves from sick 
and healthy plants successively (Gallo 
et al., 2002).

The most commonly used control 
method in the management of A. gossypii 
in squash is still chemical; however, this 
technique is being substituted by other 
less aggressive to the environment and 
to human kind (Costa et al., 2001). 
In addition, this method has not been 
effective to reduce the population 
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of aphids in cucurbitaceous, and in 
the dissemination of viruses in these 
crops (Kurozawa & Pavan, 2005). 
Ultimately, it should be taken into 
account that successive applications of 
the same chemical product select insect 
populations with resistance to certain 
active principles (Prabhaker et al., 1985; 
Stansly & Schuster, 1992; Oliveira & 
Silva, 1997).

Because of the necessity of new 
control methods against A. gossypii in 
squash, the use of resistant genotypes 
seem to be a feasible option for the 
management of this insect in crops. 
According to Lara (1991), this approach 
is close to the ideal, since it is of easy 
use for the producers; it is not harmful 
to the environment, inexpensive, and 
also more stable in the long run. This 
research aimed to evaluate different 
Italian squash cultivars in relation to its 
resistance to aphid A. gossypii, under 
laboratory conditions.

MATERIAL AND METHODS

The research was carried out in 
laboratory and in greenhouse, in 
Botucatu, São Paulo State (22º 52’ 20” 
S, 48º 26’ 37” W Gr), in 2008.

Stock rearing of A. gossypii in 
greenhouse – In order to perform the 
tests, aphids of A. gossypii were kept 
inside two wooden cages (1.0 x 1.0 x 0.8 
m), the ceiling and sides were covered 
with white anti-aphid screen, providing 
adequate light and ventilation. Pots 
with cotton plants were placed inside 
the cages (‘Delta Opal’), which were 
used for the maintenance of the insects. 
Fortnightly, the pots were monitored and 
the deteriorated plants were replaced 
by healthy ones, aiming at keeping the 
vigor of the rearing. Cotton cultivation 
was chosen, opposed to squash, in order 
to avoid the pre-imaginal conditioning 
mentioned by Lara (1991).

Collection of nymphs – Initially, 
adult females were collected from the 
stock rearing, and later taken to the 
laboratory (T= 25±2°C, UR= 70±10% 
and photoperiod= 12h) to obtain the 
collection of nymphs necessary for 
this research. Three Petri dishes (6 cm 
diameter) were used for each cultivar. 

These dishes held 15 mL of solid solution 
of water agar (1%) and a 3-cm-diameter 
foliar disc (removed with a leaker) from 
the cultivars, where the abaxial face was 
placed facing upwards. With the aid of 
a brush, 15 adult females apterous of A. 
gossypii were placed in the center of the 
dish, where the nymphs originated from. 
The dishes were covered with laminated 
PVC and perforated with stylus in order 
to prevent water condensation and 
promote ventilation. Later, the dishes 
were placed in the opposite position on a 
platter simulating the natural conditions 
of a leaf in the plant. After 16 hours, 
the females were removed, and the 
nymphs were randomly selected for the 
next phase (Michelotto & Busoli, 2003; 
Pessoa et al., 2004; Leite, 2006).

Resistance to A. gossypii evaluation 
– The development of the nymphs of the 
aphid confined to the following cultivars 
were evaluated: Caserta Cac Melhorada, 
Novita, Novita Plus, Samira, Sandy, 
AF-2858, Menina Brasileira and Caserta 
TS. For each cultivar, 20 Petri dishes 
were used (prepared according to the 
description mentioned before), each of 
them corresponding to a replicate. The 
leaves used to obtain the discs were 
collected from the upper part of the 
plants, cultivated in greenhouse and 
were free from phitosanitary products. 
Prior to use, the leaves were washed 
with running water and later placed in 
a solution with 5% sodium hypochlorite 
for 5 minutes, and washed right after 
with distilled water twice. Leaf discs 
were made (3 cm diameter) with the aid 
of a leaker. A nymph was transferred to 
each Petri dish with leaf discs, which 
were then closed and labeled according 
to the treatment. Evaluation was carried 
out daily and, when a leaf disc in a 
dish was found to be deteriorated, the 
nymph was transferred to a new dish. 
Discs were considered deteriorated 
when they became yellowish and dry, 
which generally took place between 
one to three days of use, making its 
replacement necessary. During the 
evaluation period, the dishes with the 
nymphs of the aphid were kept inside 
a B.O.D. incubator, under the same 
environmental conditions mentioned 
before.

Evaluations aimed at determining 

the duration of the nymphs stages, total 
duration of its youth and viability. The 
presence of exuviae was adopted as the 
criterion to detect changes of instar, 
which was removed among evaluations 
using a fine brush. In the adult phase, 
the reproductive period, fecundity and 
biological cycle were evaluated.

Statistical analyses – Once Hartley 
(Banzatto & Kronka, 2006) test showed 
homogeneity between the variances, the 
data obtained in the tests were submitted 
to F Test and the means were compared 
by Tukey (p≤0,05), with the statistic 
software ESTAT 2.0. When necessary, 
data were transformed in (x + 0.5)1/2 or 
arcsine of [(x + 0.5)/100]1/2. 

RESULTS AND DISCUSSION

The analysis of the mean duration of 
the stages of A. gossypii kept in squash, 
revealed no difference between the 
cultivars for the first stage (Table 1). 
In the second nymphal stage, cultivars 
‘Samira’ and ‘Sandy’ reduced the period 
of duration when compared to the other 
treatments, with means from 1.14 to 
1.20 days, respectively. These means 
are also lower than the ones found by 
Aldyhim & Khalil (1993), who reported 
1.50 days of duration in these stages. 
‘Menina Brasileira’, ‘Novita’, ‘Caserta 
TS’, ‘Novita Plus’ and ‘AF-2858’ 
induced to longer periods of time of the 
nymphs in the second stage.

In the third stage (Table 1), ‘Sandy’ 
presented a shorter period of duration 
(1.00 day), differing from ‘Novita Plus’ 
(1.54 days) and ‘Samira’ (1.43 days). In 
the other treatments, intermediate means 
were obtained in this phase. In the last 
nymphal stage, the mean of ‘Sandy’ 
(2.33 days) was higher than of the 
other cultivars, increasing significantly 
the duration period and suggesting the 
occurrence of resistance in this cultivar, 
probably due to antibiosis and feeding 
non-preference, which may, according 
to Lara (1991), promote the prolonging 
of the nymphal stages of the insects.

As related to the total duration of 
the nympahl phase (Figure 1), ‘Sandy’ 
was the cultivar that prolonged most 
this period, differing from ‘Samira’, 
which required less time to conclude 
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this phase, being considered the most 
adequate cultivar; therefore, susceptible 
to the development of nymphs of A. 
gossypii. In the other cultivars were 
found intermediate means, similar to the 
results observed by Aldyhim & Khalil 

(1993) in cultivar Clarita, at 25°C, 
where the mean nymphal period of the 
aphid was 5.6 days, also similar to the 
results of this research. However, data 
obtained in this research differ from the 
ones observed by Satar et al. (2005), 

where the mean nymphal period was of 
4.6 days at 25°C in Cucumis sativus, in 
cultivar ‘Beit Alpha’ and by Leite et al. 
(2008), who checked the total duration 
of the nymphal phase of 4.73 days at 
27°C, using cultivar ‘Caserta TS’.

‘Sandy’ affected negatively the 
development of the nymphs of aphids 
(Table 2), leading to a mortality rate of 
68.7% of the individuals. The fact that 
the highest mortality rate during the first 
stage (45.0 %) was found in this cultivar 
should be highlighted, suggesting a 
high level of antibiosis in this cultivar, 
whose characteristic is to promote high 
levels of mortality rate in the early 
stages of the insects. In ‘Novita Plus’ 
and ‘Caserta TS’, in the second instar, 
a significant mortality rate occurred 
(26.3 and 25.0%, respectively), which 
suggests the occurrence of moderate 
resistance. In cultivar ‘Sandy’ occurred 
75.0% of mortality rate, corroborating 
the data found in the first stage. The 
other cultivars showed to be more viable 
to the development of nymphs of aphid, 
similarly to what has been reported by 
Leite et al. (2008), who found 100.0% 
nymphal viability in ‘Caserta’.

Concerning the other biological 
aspects of the insect, ‘Sandy’ stood 
out as the most resistant cultivar in 
all parameters (Table 3), showing 
the lowest mean (2.25 days) in the 
reproductive period, differing from all 
other treatments, especially ‘Novita’ 
(14.73 days). The mean values for the 
duration of the reproductive period were 

Table 1. Average duration of nymphal stadiums of A. gossypii, in eight cultivars of Cucurbita pepo (duração média dos estádios ninfais de 
A. gossypii, em oito cultivares de Cucurbita pepo). T= 25±2°C, R.H.= 70±10% and photoperiod= 12h. Botucatu, UNESP, 2008.

Cultivars Duration/stadium (days)1

First Second Third Fourth
Caserta Cac 1.74 ± 0.10 a 1.26 ± 0.10 bc 1.26 ± 0.10 ab 1.42 ± 0.11 b
Sandy 1.73 ± 0.10 a 1.20 ± 0.05 c 1.00 ± 0.00 b 2.33 ± 0.04 a
Novita Plus 1.69 ± 0.12 a 1.43 ± 0.10 abc 1.54 ± 0.09 a 1.38 ± 0.09 b
AF-2858 1.64 ± 0.12 a 1.31 ± 0.09 abc 1.31 ± 0.09 ab 1.31 ± 0.09 b
Novita 1.60 ± 0.12 a 1.69 ± 0.11 ab 1.31 ± 0.09 ab 1.33 ± 0.08 b
Caserta TS 1.53 ± 0.11 a 1.47 ± 0.10 abc 1.20 ± 0.08 ab 1.40 ± 0.12 b
Samira 1.43 ± 0.10 a 1.14 ± 0.07 c 1.43 ± 0.10 a 1.36 ± 0.09 b
M. Brasileira 1.32 ± 0.10 a 1.74 ± 0.16 a 1.28 ± 0.10 ab 1.50 ± 0.11 b
F 1.85ns 4.79* 3.47* 12.88*

CV (%) 30.84 31.93 29.40 28.04
1Original data; means followed by the same letter in the column did not differ from each other; Tukey, 5% (1dados originais; médias seguidas 
de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade).
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Figure 1. Total nymphal duration of A. gossypii, in eight cultivars of Cucurbita pepo. Means 
followed by the same letter did not differ from each other; Tukey, 5%. CV= 16.08%; F= 2.60* 
(duração total da fase ninfal de A. gossypii, em oito cultivares de Cucurbita pepo. Médias 
seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
CV= 16,08%; F= 2,60*). T= 25±2°C, R.H.= 70±10% and photoperiod= 12h). Botucatu, 
UNESP, 2008.
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lower than the ones found by Aldyhim & 
Khalil (1993), who reported 20.80 days 
in genotype Clarita and similar to the 
ones found by Leite et al. (2008), who 
reported 12.81 days at 24ºC and 10.38 
days at 27ºC, using ‘Caserta’.

The insect kept in ‘Sandy’ showed 
low fecundity (Table 3), and low 
production of nymphs/female/day (1.61 
individuals), differing from all the other 
cultivars. The mean observed in ‘Sandy’ 
is lower than the one found by Leite et 
al. (2008) in ‘Caserta’, who mentioned 

4.09 nymphs/female/day. Considering 
the means of nymphs/female, the results 
obtained for ‘Sandy’ differed from the 
other cultivars, which were all similar 
among themselves. This cultivar stood 
out once again as the least adequate 
concerning the biology of the insect, 
producing 0.70 nymphs/female, that is, 
this rate is about 57 times lower that the 
one found in ‘AF-2858’ (39.71 nymphs/
female).

The mean of the biological cycle 
(11.67 days) obtained with confined 

insects in ‘Sandy’ was practically half 
of that observed in ‘Novita’ (22.25 
days), highlighting the adverse effects 
of the first over the biology of A. 
gossypii (Table 3), classifying it as 
resistant. It is important to note that, 
even though ‘Sandy’ prolonged the 
young phase of the insect (Figure 1), 
the same did not occur in the adult phase 
(Table 3), showing that the reservation 
acquired during the immature phase 
was insufficient or inadequate to the 
biological development of the aphids. In 
general, the means of the cycle obtained 
in this research were lower than the ones 
reported by Aldyhim & Khalil (1993) 
and Leite et al. (2008), who found 
29.50 and 24.17 days, respectively, in 
‘Caserta’. However, it is important to 
highlight that these researchers used 
different genotypes.

The fact that ‘Sandy’ presented 
higher total duration in the nymphal 
phase, less viability in the stages and 
in the nymphal phase, in addition to 
the shortest reproductive and fecundity 
period, indicate the occurrence of 
resistance of antibiosis type in this 
cultivar. However, it is possible that this 
material also has shown feeding non-
preference. Yet, the occurrence of this 
mechanism has not been investigated in 
isolation. Besides, the high mortality rate 
in initial phases of the insects upholds 
the hypothesis of the expression of 
antibiosis as the most active mechanism. 

Table 2. Means of viability per stadium and total of nymphs of A. gossypii, in eight culti-
vars of Cucurbita pepo (médias de viabilidade por estádio e total de ninfas de A. gossypii, 
em oito cultivares de Cucurbita pepo; T= 25±2°C, R.H.= 70±10% and photoperiod= 12h). 
Botucatu, UNESP, 2008.

Cultivars
Viability/stadium (%) Total 

viability 1First Second Third Fourth
Caserta Cac 100.00 100.00 100.00 94.74 98.68 a
Samira 100.00 100.00 100.00 92.86 98.21 a
AF-2858 100.00   92.85   92.85 92.85 94.64 a
M. Brasileira 100.00 100.00   94.74 94.74 93.37 ab
Novita 100.00   93.75   81.25 75.00 87.50 abc
Caserta TS   85.00   75.00   75.00 75.00 77.50 bc
Novita Plus   85.21   73.68   68.42 68.42 73.68 c
Sandy   55.00   25.00   25.00 20.00 31.25 d
F --- --- --- --- 20.42*

CV (%) --- --- --- --- 76.53
1Original data; transformed in arc sen [(x+0.5)/100]1/2 for estatistical analysis. Means followed 
by the same letter in the column did not differ from each other; Tukey, 5% (1dados originais; 
para análise estatística foram transformados em arco seno [(x+0,5)/100]1/2. Médias seguidas de 
mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade).

Table 3. Biological aspects (M±SE) of A. gossypii, in eight cultivars of Cucurbita pepo (aspectos biológicos (M±EP) de A. gossypii, em 
oito cultivares de Cucurbita pepo; T= 25±2°C, R.H.= 70±10% and photoperiod= 12h). Botucatu, UNESP, 2008.

Cultivars Reproductive period 
(days)1

Nº nymphs/female/
day1,2 Nº nymphs/female1,2 Life cycle (days)1

Novita 14.73 ± 0.77 a  3.23 ± 0.08 abc 32.81 ± 5.82 a 22.25 ± 0.98 a
AF-2858   12.00 ± 0.78 ab  3.73 ± 0.13 ab 39.71 ± 5.49 a 18.58 ± 0.79 ab
Novita Plus 11.08 ± 0.79 b  2.68 ± 0.19 c 20.58 ± 4.53 a 20.15 ± 1.09 ab
Caserta Cac 11.00 ± 0.97 b  3.71 ± 0.24 ab 38.32 ± 5.36 a 17.61 ± 1.03 ab
Samira  10.93 ± 1.17 ab  3.66 ± 0.25 ab 36.86 ± 4.67 a 20.85 ± 1.29 a
Caserta TS  9.57 ± 0.83 b  4.12 ± 0.19 a 29.15 ± 5.82 a 18.64 ± 1.24 a
M. Brasileira  8.83 ± 0.91 b  3.20 ± 0.22  bc 29.21 ± 4.69 a 16.61 ± 1.01 ab
Sandy  2.25 ± 0.23 c  1.61 ± 0.06 d   0.70 ± 0.46 b 11.67 ± 0.22 b
F 19.35* 19.40* 4.96* 12.88*

CV (%) 36.05 11.66 76.53 28.04
1Original data; means followed by the same letter in the column did not differ from each other; Tukey, 5%. 2Data transformed in (x+0.5)1/2 
for estatistical analysis (1dados originais; médias seguidas de mesma letra, dentro das colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P<0,05). 2Para análise estatística os dados foram transformados em (x+0,5)1/2).
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Therefore, this high mortality rate found 
in ‘Sandy’ suggests the existence of a 
chemical compound with antinutritional 
and/or antibiotic characteristics, which 
cause a delay or is detrimental to 
the development of the nymph of A. 
gossypii in this cultivar. The influence 
of the alelochemical compounds and 
its nutritional stage on the biology of 
this aphid has been reported by various 
researchers (Dussourd, 1997; Cook & 
Neal, 1999; Bonjour et al., 1993). Leite 
et al. (2002) identified two chemical 
compounds in the cultivar ‘Menina 
Brasileira’: 3-tetradecen-5-ino/alpha-
humulen/mircenol and acid 11,14,17, 
eicosatrienoic metil ester/1-dodecen-3-
ino, which may have a negative effect 
in the biology of the insect.

‘Sandy’ also showed to be less 
oviposited by whitefly Trialeurodes 
vaporariorum (West.) in tests with or 
without choice performed with other 
pumpkin cultivars in the field and 
in greenhouse (Alves et al., 2006), 
suggesting the expression of resistance 
in comparison to other sucker insects.

A general analysis of the findings 
lead us to the conclusion that ‘Sandy’ 
expresses high levels of antibiosis 
against A. gossypii, and ‘Novita Plus’ 
expresses moderate resistance level.
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RESUMO
Poucas cultivares de coentro (Coriandrum sativum L.) estão dis-

poníveis aos produtores e, em algumas regiões, cultivam-se genótipos 
de origem desconhecida, mantidos pelos próprios hortelãos. Para 
conservar as cultivares tradicionais é necessário não só coletá-las e 
conservá-las, mas também caracterizá-las. Dessa forma, este trabalho 
teve por objetivo determinar caracteres morfológicos para diferenciar 
genótipos de coentro no processo de registro de cultivares. Foram 
realizados dois experimentos, ambos em blocos casualizados, com 
cinco repetições. As cultivares Americano, Asteca, Palmeira, Portu-
guês, Santo, Supéria, Tabocas, Tapacurá e Verdão, além da linhagem 
HTV-9299 foram analisadas para caracteres de fruto, plântula, folhas, 
folíolos e flores. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância univariada. A cultivar Palmeira apresentou frutos de maior 
tamanho e massa. Já para antocianina a cultivar Americano apresentou 
menor intensidade, ou praticamente ausência do pigmento tanto nas 
plântulas quanto nas plantas, ao contrário da cultivar Tabocas que 
apresentou maior intensidade. As cultivares Americano, Tabocas, 
Palmeira, Asteca, Verdão e Tabocas e a linhagem HTV-9299 possuem 
maior número de folhas basais, no entanto, as cultivares que produzi-
ram maior quantidade de massa por planta foram Tabocas, Palmeira, 
Verdão, HTV-9299 e Tapacurá. A cultivar Americano possui folíolo 
verde claro pouco amarelado, a linhagem HTV-9299 folíolo verde e 
a cultivar Tabocas folíolo verde escuro. Os descritores morfológicos 
com maior poder discriminatório para o grupo de dez cultivares 
avaliadas foram tamanho e massa de fruto; antocianina na plântula 
e planta; número de folhas basais; comprimento da quinta folha; 
tamanho e coloração de folíolo; número de dias para pendoamento 
e abertura da primeira flor e massa da planta fresca.

Palavras-chave: Coriandrum sativum L., descritores morfológicos, 
proteção varietal, condimento, ervas aromáticas.

ABSTRACT
Morphological characterization of coriander genotypes

Few coriander cultivars (Coriandrum sativum L.) are available 
to producers and, in some regions, are grown genotypes of unknown 
origin, kept by the growers themselves. To conserve such traditional 
crops it is necessary to collect, save, and characterize them. Thus, 
this study was to determine morphological characters to differentiate 
coriander genotypes aiming the registration of cultivars. Two trials 
were carried out, and the experimental design used in both was in 
completely randomized blocks with five replications. Americano, 
Asteca, Palmeira, Português, Santo, Superia, Tabocas, Tapacurá, 
and Verdão cultivars, and the line HTV-9299 were characterized for 
seedling, leaflets, leaves, fruits, and flowers. The data were subjected 
to a univariate ANOVA. The fruits of cv. Palmeira exhibited greater 
size and mass. As regards the presence of anthocyanins in seedlings 
and plants, cv. Americano showed the lowest intensity or slight 
pigmentation while cv. Tabocas had the highest pigmentation. The 
cultivars Americano, Palmeira, Asteca, Verdão, and Tabocas and the 
line HTV-9299 displayed higher number of basal leaves, however, 
the genotypes that produced larger amount of mass per plant were 
Tabocas, Palmeira, Verdão, HTV-9299, and Tapacurá. The green tone 
of leaflets showed differences among cultivars. So, cv. Americanos 
leaflets exhibited a light green, slightly yellowish color, HTV-9299 
green, and Tabocas dark green. The morphological traits with higher 
discriminatory power for the group of the ten evaluated cultivars 
were: size and weight of fruits; presence or absence of anthocyanin 
in seedlings and plants; number of basal leaves; length of the fifth 
leaf; size and color of leaflets; number of days to bolting initiation, 
and opening of the first flower, and plant fresh mass.

Keywords: Coriandrum sativum L., morphological descriptors, 
varietal protection, condiment, herbs.
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O coentro (Coriandrum sativum L.) 
pertencente à família Apiaceae 

(Joly, 2002), é uma hortaliça cuja maior 
importância no Brasil está associada ao 
consumo das folhas frescas, empregadas 
como condimento de intenso aroma. É 
indispensável à culinária das regiões 
Norte e Nordeste, onde encontra con-

dições climáticas favoráveis ao cultivo 
durante todo o ano, já que é uma espécie 
de clima quente, intolerante a baixas 
temperaturas. Atualmente, seu cultivo e 
uso estão se tornando populares também 
em outras regiões do país (Wanderley 
Júnior & Melo, 2003).

Para o cultivo de um hectare de 

coentro destinado à produção de folhas 
frescas semeiam-se entre 20 e 25 kg de 
sementes (Melo, 2007). Em 2001, cerca 
de 270 t de sementes de coentro foram 
comercializadas no país, com valor 
aproximado de 2,7 milhões de reais 
(Virgílio, 2001). No ano de 2003 esse 
valor aumentou para 4,18 milhões de 
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reais (ABCSEM, 2007).
Poucas cultivares de coentro estão 

disponíveis aos produtores e, em algu-
mas regiões, são utilizadas cultivares 
locais, de origem desconhecida, cujas 
sementes são produzidas pelos pró-
prios agricultores (Pereira et al., 2005). 
Devido à ausência de trabalhos de 
melhoramento genético com a espécie, 
as cultivares disponíveis estão sendo 
utilizadas em várias regiões geográfi-
cas sem se considerar as suas possíveis 
diferenças de desenvolvimento nos 
diversos ambientes (Wanderley Júnior 
& Melo, 2003). Para proteger as culti-
vares tradicionais, é necessário realizar 
a coleta, manutenção e caracterização 
desse germoplasma, para que se te-
nha informações sobre a diversidade 
existente. De acordo com Farinha et 
al. (2003), que estudaram cultivares 
de coentro em Portugal, as cultivares 
tradicionais correm o risco de serem 
substituídas pelas melhoradas, mais 
produtivas e homogêneas, o que leva 
à crescente preocupação com manu-
tenção e conservação da variabilidade 
existente, imprescindível para evitar a 
erosão genética e garantir a existência 
de variabilidade para o melhoramento e 
outras utilizações futuras.

O desenvolvimento de novas culti-
vares é um processo caro. Para mantê-lo 
em funcionamento as instituições de 
pesquisa têm buscado recursos na pro-
teção de cultivares, que lhes dá direitos 
sobre a comercialização de cultivares 
protegidas (Magalhães, 2006). No 
Brasil, a proteção de cultivares está 
amparada na lei n° 9.456, de 1997, que 
reconheceu a propriedade intelectual e 
os diretos ao titular de materiais gené-
ticos protegidos (Brasil, 2007).

A proteção de cultivares se baseia 
nos critérios de homogeneidade, esta-
bilidade e distinguibilidade, estudados 
a partir de descritores mínimos, como 
aqueles estabelecidos pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) (Brasil, 2007) e pela União 
Internacional para Proteção de Novas 
Variedades de Plantas (Jesus, 2006). Se-
gundo Severino et al. (2002), descritores 
com alta herdabilidade sofrem menor 
influência do ambiente, o que aumenta 
seu poder discriminatório. A variância 
dos descritores com baixa herdabilidade 

possui componente ambiental alto, o que 
faz o descritor variar aleatoriamente, 
diminuindo sua eficiência discrimina-
tória.

Embora possam ser usados descri-
tores bioquímicos, morfológicos e mo-
leculares, os descritores morfológicos, 
devido à facilidade de aplicação, têm 
sido os mais empregados na caracteriza-
ção de germoplasma e na identificação 
de genótipos e cultivares. No Brasil, 
cabe ao Serviço Nacional de Proteção de 
Cultivares, órgão do MAPA, divulgar as 
espécies vegetais e os respectivos des-
critores mínimos necessários à abertura 
de pedidos de proteção (Silva, 2005).

Este trabalho teve por objetivo iden-
tificar caracteres morfológicos úteis para 
diferenciar genótipos de coentro, que 
possam ser indicados como descritores 
no processo de registro de cultivares.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido na 
Universidade Federal Rural de Per-
nambuco, em Recife-PE (8°54’47’’S, 
34°54’47’’W, altitude de 6 m), de ju-
nho a novembro de 2006, em casa de 
vegetação fechada com tela nas laterais 
e coberta com filme de polietileno trans-
parente de 150 micras. No decorrer dos 
experimentos, as médias mensais para 
temperatura máxima, nos meses de 
junho, julho, agosto, setembro, outubro 
e novembro foram, respectivamente, 
29,7; 29,2; 29,7; 30,0; 31,0 e 31,3°C; 
para a temperatura mínima 22,1; 21,1; 
21,6; 22,4; 24,1 e 23,9°C (Agritempo, 
2007).

Foram avaliadas nove cultivares de 
coentro (Americano, Asteca, Palmeira, 
Português, Santo, Supéria, Tabocas, 
Tapacurá e Verdão) e a linhagem HTV-
9299 (Hortivale Ltda). O delineamento 
experimental foi blocos casualizados, 
com cinco repetições, sendo as par-
celas formadas por cinco vasos com 
capacidade de 2,8 L, contendo substrato 
composto por três partes de solo, com a 
fertilidade corrigida de acordo com aná-
lise de solo, misturadas com uma parte 
de estrume de curral. Para melhorar a 
drenagem, colocou-se uma camada de 
brita na parte inferior do vaso e, sobre 
esta, uma tela de TNT (tecido-não-

tecido), separando a brita do substrato. 
No primeiro experimento utilizaram-se 
três plantas por vaso e, no segundo, seis 
plantas por vaso. As irrigações foram 
feitas manualmente, usando a mesma 
quantidade de água para todos os vasos, 
em todas as fases de desenvolvimento da 
planta, na frequência de uma a três vezes 
ao dia, dependendo da temperatura e da 
necessidade da cultura.

Foram analisados os descritores mor-
fológicos desenvolvidos para o coentro 
por Diederichsen (1996) (Tabela 1), com 
modificações na forma de apresentação. 
No primeiro experimento conduzido de 
13 de junho a 15 de novembro de 2006, 
avaliaram-se número de dias para o 
início do pendoamento, considerando o 
período entre a semeadura e o início do 
alongamento do caule; número de dias 
para início da floração; altura da planta 
em pleno florescimento; massa de 100 
frutos; formato do fruto (mensuração 
com paquímetro digital dos diâmetros 
longitudinal e transversal de 100 frutos 
obtidos aleatoriamente) e coloração de 
flores e frutos (determinação visual).

No segundo experimento conduzido 
de 19 de setembro a 31 de outubro de 
2006, avaliou-se o tamanho das folhas 
cotiledonares (medição do comprimen-
to e largura determinando-se a relação 
comprimento/largura para definição do 
formato dos cotilédones) e o pigmento 
antocianina nas plântulas e plantas no 
ponto de colheita (avaliação visual); 
essa característica é bastante instável na 
planta uma vez que há variação do pig-
mento dentro de uma mesma cultivar, ou 
seja, uma cultivar que possui maior in-
cidência de antocianina pode apresentar 
algumas plantas com pouca ou ausência 
total do pigmento. Avaliou-se também 
visualmente o crescimento do pecíolo 
em ereto, intermediário e prostrado; 
altura das plantas no ponto de colheita; 
comprimento da quinta folha e tamanho 
do folíolo apical; número de folíolos da 
quinta folha e número de folhas basais 
além do recorte dos folíolos.

Para a avaliação estatística do nú-
mero de folhas basais, os dados foram 
transformados para raiz de (x + 0,5). 
No sistema CIELAB (L*a*b*), uma cor 
tem uma única localização especificada 
numericamente em um espaço tridimen-
sional esférico, definido por três eixos 
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perpendiculares; o eixo L* (luminosida-
de) varia do preto (0) ao branco (100), 
ou seja, se L* é positivo, então a amostra 
é mais clara; se for negativo, a amostra 
é mais escura; o eixo a*, varia do verde 
(-a) ao vermelho (+a), ou seja, se a* é 
positivo, então a amostra é mais verme-
lha (menos verde), se for negativa, será 
mais verde (menos vermelho) e o eixo 
b*, varia do azul (-b) ao amarelo (+b), 
ou seja, se b* é positivo, então a amostra 
é mais amarela (menos azul), se for ne-
gativo, será mais azul (menos amarelo). 
A diferença pode ser representada por 
d, que é o valor da amostra analisada 
subtraído pelo valor da amostra padrão 
(cultivar Verdão), podendo ser feito para 
L*, a*, b*, obtendo, dL*, da*, db*. Através 
dos valores encontrados para dL*, da* e 
db*, pode-se obter a diferença total ou 
distância no CIELB. O diagrama pode 
ser indicado como um único valor, de 
diferença total de cores (dE), onde, 
dE = [(dL2) + (da2) + (db2)]1/2. Quanto 
menor for o valor encontrado para dE, 
mais próximo essa cor está da cultivar 
padrão (McGuire, 1992). Determinou-se 
a coloração das folhas a partir do folíolo 
apical da quinta folha, através de leituras 
obtidas em colorímetro no sistema CIE-
LAB (L*a*b*) (Konica Minolta, CR-10), 
usando a cor das folhas da cultivar Ver-
dão como padrão e; finalmente, foram 
obtidas a massa da planta e a massa dos 
folíolos em gramas. Para essa última 
característica, foram recortados os fo-
líolos das plantas e, em seguida, obtida a 
massa do mesmo, podendo-se averiguar 
ainda a relação entre massa da planta e 
massa dos folíolos.

Os dados foram submetidos às aná-
lises de variância univariada, utilizando 
as médias das parcelas. As médias foram 
comparadas pelo teste de Duncan a 5% 
de probabilidade, utilizando-se o progra-
ma computacional Genes (Cruz, 2001)

.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nenhuma variação de tonalidade 
de cor nos frutos foi detectada, sendo 
todas cvs. classificadas como frutos 
claros. Esta característica é considerada 
de difícil julgamento (Diederichsen, 
1996), pois é muito influenciada pela 
presença de fungos. Togni et al. (2005) 
encontraram Alternaria dauci, A. alter-

nata, Epicoccum spp., E. moniliforme, 
Fusarium spp. e Trichoderma spp. em 
frutos de coentro.

Em todos os genótipos os frutos 
apresentaram formato esférico, sendo as 
cultivares Verdão, Tabocas, Tapacurá e 
Palmeira, além da linhagem HTV-9299, 
os genótipos que possuem frutos mais 
arredondados. A cultivar Americano 
apresentou maior diâmetro longitudinal 
(DL) e, em conjunto com as cultivares 
Palmeira e Verdão, também o maior 
diâmetro transversal (DT) (Tabela 2). 
Porém, considerando a relação diâmetro 
longitudinal/diâmetro transversal (DL/
DT), todos os frutos mantiveram forma-
to esférico. As cultivares Palmeira, Ta-
bocas, Tapacurá e Verdão apresentaram 
frutos de maior massa (Tabela 2). 

Um descritor preciso, conforme su-
gerido por Diederichsen (1996) é o for-
mato da folha cotiledonar. Porém, neste 
estudo, todos os genótipos apresentaram 
folha cotiledonar com formato elíptico 
(dados não apresentados). Portanto, para 
o conjunto de genótipos analisados, este 
descritor não teve poder discriminante.

As cultivares apresentaram dife-
rentes níveis de antocianina, tanto no 
estádio de plântula, quanto no estádio 
adulto, no ponto de colheita, sendo essa 
característica avaliada visualmente (da-
dos não apresentados). A cultivar Ame-
ricano, praticamente não apresentou 
antocianina, exibindo intensidade muito 
baixa. As cultivares Asteca e Supéria 
e a linhagem HTV-9299 apresentaram 
níveis intermediários de antocianina 
tanto para as plântulas quanto para as 
plantas. As maiores concentrações do 
pigmento foram observadas nas cultiva-
res Palmeira, Tabocas e Verdão na fase 
de plântulas e nas mesmas cultivares, 
além das cultivares Português, Santo e 
Tapacurá na fase adulta.

As cultivares Americano, Asteca, 
Palmeira, Português, Supéria, Tabocas 
e Verdão, além da linhagem HTV-9299, 
apresentaram o maior número de folhas 
basais (Tabela 2), embora isto não tenha 
refletido na produção de massa verde ou 
folíolos na planta (Tabela 4).

As características relacionadas à 5ª 
folha foram descritas visando o possível 
uso como descritor morfológico (Tabe-
la 3). As cultivares Verdão e Tabocas 

destacaram-se por apresentar a 5ª folha 
mais comprida (C5ªF). Observou-se 
que todos os genótipos apresentaram o 
mesmo número de folíolos (NF5ªF) e a 
mesma posição do pecíolo, classificada 
como intermediária, uma vez que as 
folhas são dispostas com uma angulação 
em torno de 45°. As cultivares Asteca, 
Santo e Português exibiram os folíolos 
apicais da 5ª folha maiores em relação às 
demais cultivares. Observaram-se ainda 
folíolos menos recortados (cultivares 
Santo e Asteca), medianamente recor-
tados (cultivares Americano, Português 
e Supéria) e mais recortados (linhagem 
HTV-9299 e cultivares Verdão, Palmei-
ra, Tabocas, Tapacurá).

Houve variação significativa entre 
as cultivares na coloração dos folíolos 
(Tabela 3). Todos os genótipos apresen-
taram valores negativos para a*, predo-
minando a cor verde, e positivo para 
b*, tendendo para o amarelo. A cultivar 
Americano mostrou elevado valor para 
luminosidade, verde e amarelo, tendo 
o folíolo verde-claro pouco amarelado. 
Por sua vez, as cultivares Tabocas, Ver-
dão e Palmeira apresentaram folíolos 
de coloração verde mais escuro, uma 
vez que tiveram simultaneamente os 
mais baixos valores de L* e b* e os mais 
altos de a*. Nas cultivares Supéria e 
Santo, a coloração tendeu para o verde-
amarelado, mostrado pelos valores mais 
altos simultaneamente para L*, a* e b*. 
A cultivar Asteca e a linhagem HTV-
9299 apresentaram coloração verde, 
com tonalidade intermediária entre 
as cultivares Tabocas, mais escura, e 
Americano, mais clara. Com relação à 
diferença total de cores (dE), as culti-
vares Tapacurá, Palmeira e Tabocas e 
a linhagem HTV-9299, foram as que 
mais se aproximaram da coloração da 
cultivar Verdão, utilizada como padrão 
(Tabela 4).

Quanto ao número de dias para início 
do pendoamento e abertura da primeira 
flor, as cultivares Verdão e Palmeira 
foram as mais precoces: 30-35 dias após 
a semeadura (DAS) para o pendoamento 
e 50 dias para a abertura da primeira flor. 
As cultivares Tabocas e Tapacurá (40 
e 55 DAS para início de pendoamento 
e abertura da primeira flor, respectiva-
mente) e a linhagem HTV-9299 (45 e 63 
DAS respectivamente para os mesmos 
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Tabela 1. Descritores morfológicos de coentro, adaptada de Diederichsen, 1996 (morphological descriptors for coriander, adapted from 
Diederichsen, 1996). Recife, UFRPE, 2006.

Estrutura Característica Época de avaliação Variantes

Fruto/
diaquênio Cor Na colheita 

Escura
Intermediária
Clara

Formato Na semeadura ou na Colheita
Redonda
Pouco comprida
Elíptica

Tamanho Na colheita 
Pequeno
Médio
Grande

Massa de 100 unidades Na colheita Valor em gramas

Plântula Formato do cotilédone Após a emissão da 2ª ou 3ª folha definitiva Elíptico alongado
Elíptico ovalado

Presença de antocianina Após a emissão da 2ª ou 3ª folha definitiva

Ausência
Levemente roxa
Medianamente roxa
Fortemente roxa

Folhas Número de folhas basais No ponto de colheita, antes do pendoamento

Comprimento da 5ª folha 
definitiva No ponto de colheita, antes do pendoamento

Curtas
Intermediárias
Longas 

Número de folíolos da 5ª folha No ponto de colheita, antes do pendoamento

Posição do Pecíolo No ponto de colheita, antes do pendoamento
Prostrada
Normal
Virada para cima

Folíolos Tamanho do folíolo apical da 5ª 
folha No ponto de colheita, antes do pendoamento

Pequenos
Médios
Grandes

Recorte das Bordas No ponto de colheita, antes do pendoamento Pouco recortadas
Muito recortadas

Coloração do folíolo apical da 5ª 
folha No ponto de colheita, antes do pendoamento

Verde- amarelado
Verde
Verde-escuro

Planta Número de dias para início do 
pendoamento

Quando 50% das plantas iniciarem o 
pendoamento

Precoce
Normal
Tardia 

Número de dias para abertura da 
primeira flor

Quando 50% das plantas
estiverem com a 1ª flor aberta

Precoce
Normal
Tardia 

Altura, comprimento da planta 
desde o colo ao ápice foliar No ponto de colheita, antes do pendoamento

Pequena
Média
Alta

Presença de antocianina No ponto de colheita, antes do pendoamento

Ausência
Levemente roxa
Medianamente roxa
Fortemente roxa

Massa da planta fresca (verde) No ponto de colheita, antes do pendoamento Valor em gramas 
Massa dos folíolos No ponto de colheita, antes do pendoamento Valor em gramas
Relação massa dos folíolos/massa 
da planta No ponto de colheita, antes do pendoamento Fração ou %

Altura final, comprimento da 
planta desde o colo ao ápice Maturação dos frutos / ponto de colheita Valor em cm 

Flores Coloração predominante Todas as flores abertas e iniciando a formação 
dos frutos

Branca
Rósea
Violeta
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cultivares. O pendoamento precoce no 
coentro é uma característica indesejável 
quando o objetivo é a comercialização 
de massa verde, pois reduz o número 
de folhas em função da emissão dos 
pendões florais. Portanto, os genótipos 
com percentuais mais baixos de pen-
doamento são considerados de melhor 
qualidade em termos de massa foliar 
(Oliveira et al., 2007).

As cultivares Tabocas e Tapacurá, 
além da linhagem HTV-9299, além de 
apresentarem alta produção de massa 
verde no ponto de colheita, também se 
mostraram resistentes ao pendoamento 
prematuro, sendo essa observação já 
confirmada para a cultivar Tapacurá por 
Wanderley Junior & Melo (2003).

Considerando apenas altura de plan-
ta no ponto de colheita, as cultivares 
Verdão, Tabocas, Palmeira, Tapacurá, 
Asteca e Americano, além da linhagem 
HTV-9299, apresentaram as maiores 
médias, não diferindo estatisticamente 
entre si (Tabela 4). As cultivares Tabocas 
e Verdão, embora não tenham figurado 
entre as cultivares com maior altura de 
planta no ponto de colheita, apareceram 
entre aquelas com maiores massas de 
planta e de folíolos (Tabela 4). Entre-
tanto, ambas as cultivares apresentaram 
baixa relação entre as massas de folíolos 
e de plantas, mostrando que a maior 
massa de planta está relacionada não 
com a presença de folíolos, mas sim de 
talos (pecíolos) (Tabela 4).

Para altura da planta em pleno flores-
cimento (APPF), a linhagem HTV-9299 
e as cultivares Tabocas, Santo, Verdão, 
Português e Tapacurá apresentaram as 
maiores médias. As cultivares Palmeira, 
Americano e Supéria foram as de menor 
altura de planta por ocasião do floresci-
mento (Tabela 4). Todas cvs. apresenta-
ram flores brancas quando abertas.

De acordo com os resultados obtidos, 
infere-se que os descritores morfológi-
cos com maior poder discriminatório 
para o grupo de dez cultivares avaliadas 
foram tamanho e massa de fruto; anto-
cianina na plântula e planta; número de 
folhas basais; comprimento da quinta 
folha; tamanho e coloração de folíolo; 
número de dias para pendoamento e 
abertura da primeira flor e massa da 
planta fresca.

Tabela 2. Características de frutos e presença de antocianina em plântulas de coentro (fruit 
characteristics and presence of anthocyanin in coriander seedlings) Recife, UFRPE, 2006.

Cultivares
Diâmetro 

longitudinal 
(mm)

Diâmetro 
transversal 

(mm)

DL/DT1 

(mm)

Massa de 
100 frutos 

(g)

No. folhas 
basais2

Americano 4,44a 3,50a 1,27a 0,75e 11,28a
Asteca 4,05bcd 3,22de 1,26ab 0,92d 10,34abc
HTV 9299 4,02cd 3,37bc 1,19d 1,10bc 10,60ab
Palmeira 4,16b 3,53a 1,18de 1,30a 10,64ab
Português 4,02cd 3,27cd 1,22c 0,94d   9,82abc
Santo 4,12bc 3,36bc 1,23c 1,01cd   9,40bc
Supéria 3,85ef 3,13e 1,23bc 1,02cd   9,80abc
Tabocas 3,81f 3,30cd 1,15e 1,26a 10,94ab
Tapacurá 3,79f 3,22de 1,17de 1,24a   8,96c
Verdão 3,97de 3,43ab 1,15e 1,19ab 10,06abc
Média 4,02 3,33 1,20 1,07 10,18
CV (%) 8,96 9,38 6,51 8,44   5,48

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem significativamente entre si, teste de 
Duncan, p<0,05 (means followed by the same letter in the columns did not differ from each 
other, Duncan’s test, p<0.05); 1DL/DT= relação diâmetro longitudinal/diâmetro transversal 
do fruto (ratio between fruit longitudinal and transversal diameters); 2Análise realizada sobre 
valores transformados para raiz de (x + 0,5) (analysis performed on transformed values to 
root (x + 0,5)).

Tabela 3. Características morfológicas de plantas de coentro (Morphologic characteristics 
of coriander plants). Recife, UFRPE, 2006.

Cultivares
Carcterísticas da 5a folha  

Lum (L*)1 (a*)2 (b*)3Compr.  
(cm)

No. 

folíolos
Folíolo 
apical 
(cm)

Americano 15,55c 5 3,28b 49,01a -13,43bc 22,83bc
Asteca 16,70bc 5 3,94a 45,93bc -14,37d 25,30ab
HTV 9299 17,00bc 5 3,40b 46,03bc -13,77bcd 23,13abc
Palmeira 17,71bc 5 3,35b 44,73bcd -12,22a 19,02de
Português 15,76bc 5 3,59ab 46,64b -14,11cd 24,57ab
Santo 15,07c 5 3,67ab 45,62bcd -14,35d 24,65ab
Supéria 15,50c 5 3,40b 45,78bcd -14,52d 25,48a
Tabocas 18,22ab 5 3,27b 43,95d -11,91a 19,14de
Tapacurá 16,36bc 5 3,38b 44,95bcd -13,18b 21,42cd
Verdão 20,26a 5 3,37b 44,30cd -11,94a 18,33e
Média 16,81 3,46 45,69 -13,38 22,39
CV (%) 10,76 8,03   2,55    4,13   7,08

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna não diferem significativamente entre si, teste de 
Duncan, p<0,05 (means followed by the same letter in the columns did not differ from each 
other, Duncan’s test, p<0.05); 1Lum (L*)= luminosidade (light); 2a*= variando de verde (-a) 
a vermelho (+a) (ranging from green (-a) to red (+a); 3b*= variando de azul (-b) a amarelo 
(+b) (ranging from blue (-b) to yellow (+b)).

consideradas tardias. Estas informações 
são importantes uma vez que se deve 
levar em consideração a diferença de 
dias para abertura das flores quando se 
deseja efetuar cruzamentos entres as 

caracteres) foram consideradas como de 
ciclo intermediário, enquanto as cultiva-
res Americano, Asteca, Português, Santo 
e Supéria (53-55 e 76 DAS para pendoa-
mento e abertura da primeira flor) foram 
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ABSTRACT
The effect of lettuce as cover crop was evaluated on sprinkler 

irrigation uniformity and parameters of efficiency. The experiment 
was carried out in field at the Universidade do Oeste Paulista, in 
Presidente Prudente, São Paulo, Brazil, from August to October, 
2006. One treatment was performed on bare soil and the other using 
lettuce cultivar Vera as cover crop, at the end of the cycle. The average 
water depth, application rate, uniformity of distribution coefficient, 
Christiansen uniformity coefficient, Hawaiian uniformity coefficient, 
as well as the statistical uniformity coefficient were evaluated. The 
following plant spacing were simulated: 12 x 12, 12 x 18, and 18 x 
18 m. The highest water depth retained with lettuce crop cover, at the 
end of the cycle was 2.4 mm, applied when sprinklers were spaced at 
12 x 12 m. The same occurred in the application rate with an average 
reduction of 43%. When the overlapping was performed, the crop 
cover did not influence the parameters of efficiency and uniformity, 
assuring the distribution of the irrigation depth. Neither treatment 
reached the expected rate concerning the water depth average or 
the application rate in the spaces. The treatment using cover crop 
presented the lowest value, with a water depth average below the 
intended amount. Therefore, the lettuce as cover crop promotes the 
reduction of applied water depth. Consequently, the irrigation time 
has to be increased to assure the expected water depth.

Keywords: Lactuca sativa L., irrigation assessment, irrigation 
management.

RESUMO
Influência da cobertura vegetal com alface sobre os 

parâmetros de eficiência e uniformidade da aspersão

O efeito da cobertura vegetal promovido pela alface foi avaliado 
nos parâmetros de eficiência e uniformidade da irrigação por aspersão. 
O experimento foi instalado em campo da Universidade do Oeste 
Paulista, em Presidente Prudente-SP, de agosto a outubro de 2006, 
sendo um tratamento com solo nu, sem cobertura vegetal, e outro 
tratamento com solo com cobertura vegetal (alface cultivar Vera no 
final do ciclo). Foram avaliados a lâmina média aplicada, intensidade 
de aplicação, coeficiente de uniformidade de distribuição, coeficiente 
de uniformidade de Christiansen, coeficiente de uniformidade ha-
vaiano e coeficiente de uniformidade estatístico. Foram simulados os 
espaçamentos de 12 x 12, 12 x 18 e 18 x 18 m. A maior lâmina retida 
pela cobertura vegetal com alface ao final do ciclo foi de 2,4 mm da 
lâmina aplicada, quando os aspersores estavam no espaçamento 12 
x 12 m. O mesmo espaçamento promoveu uma redução média de 
43% na intensidade de aplicação. Quando realizadas as sobreposi-
ções, a cobertura vegetal não promoveu diferenças nos parâmetros 
de eficiência e uniformidade, garantindo a distribuição da lâmina 
de irrigação. Para a lâmina média e a intensidade de aplicação nos 
espaçamentos, nenhum dos tratamentos alcançou o valor esperado, 
sendo que o tratamento com cobertura vegetal apresentou o menor 
valor, com uma lâmina aplicada abaixo da pretendida. Portanto, a 
cobertura vegetal com alface promove redução na lâmina aplicada, 
sendo necessário aumentar o tempo de irrigação para garantir a 
lâmina desejada.

Palavras-chave: Lactuca sativa L., avaliação da irrigação, manejo 
da irrigação.
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Lettuce (Lactuca sativa  L.) is 
one of the most consumed fresh 

vegetables in Brazil. Owing to its easily 
perishable condition and low resistance 
to transport, it is cultivated near the large 
consumer centers called “green belts” 
(Silva et al., 2000). In Brazil the major 
production of lettuce is concentrated 
in São Paulo State, where summer and 
winter cultivars are planted round the 
year using an irrigation system (Andrade 

Júnior et al., 1992). The cultivar Vera 
is widely used with harvests performed 
between 50 and 70 days after the sowing 
(Trani et al., 2005).

In modern agriculture, irrigation 
equipment has become outstanding due 
to the latest technological developments 
both at the industries which have been 
their producers as well as in terms of 
the agronomic knowledge regarding the 
correlation water-soil-plant. Concerning 

the sprinkler irrigation, the system 
must be evaluated after the project 
implantation in order to determine 
whether its performance attends to 
the pre established planning, analyze 
the possible demanded adjustments 
to improve its performance as well as 
assess the quality of maintenance and 
the managing of the system.

In order to obtain an efficient 
irrigation it is necessary to use the 
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correct amount of water, as pre set by 
the project, in a uniform application 
on the area. According to Silva et al. 
(2006), it is essential to analyze the 
spatial distribution of the water applied 
on irrigated areas to implement the most 
adequate strategies for the irrigation 
managing.

Once the sprinklers apply water in 
a circular form, overlapping must be 
used to obtain satisfactory uniformity 
(Frizzone & Botrel, 1996; Pereira, 
2003). In the conventional sprinkler 
system the most used plant spaces are 
12 x 12, 12 x 18, 12 x 24, 18 x 18, 18 
x 24, 18 x 30, 24 x 24, 24 x 30, 30 
x 30, chosen according to each kind 
of sprinkler. (Bernardo et al., 2005). 
According to Mateos (2006), the use 
of sprinkler irrigation performance 
parameters by using a grading sampling 
and scenario simulation represents a 
good performance estimate in total 
area.

It is common to express the water 
distribution uniformity in an irrigation 
system by a uniformity of distribution 
coefficient which shows the variability 
of the water depth applied on the soil 
(Brennan, 2008). The lack of uniformity 
in the water application makes some 
parts of the irrigated area become 
soaked whereas others remain under 
irrigated (Silva, 2006; Brennan, 2007). 
The efficiency measures quantify the 
quality of the irrigation physically and 
depend on the uniformity of the water 
application and the managing of the 
system. Several authors have used these 
measures to assess the water distribution 
in the sprinkler irrigation systems. 
(Rezende et al., 1998; Rodrigues et 
al., 2001; Paz et al., 2002; Freitas et 
al., 2003; Drumond et al., 2006; Silva, 
2006; Kara et al., 2008).

Christiansen (1942) was the first 
to propose a coefficient to establish 
the water distribution uniformity in 
irrigation systems. The author used the 
mean absolute deviation to express the 
water depth dispersion. According to 
Frizzone (1992) the CUC (Christiansen 
uniformity coefficient) has been the 
simplest and mostly used. It expresses 
the variability of the water depths on the 
soil surface and is mainly influenced by 
the sprinklers spacing, wind speed and 

operating pressure.
Hart (1961) proposes a uniformity 

coefficient (Hawaiian Uniformity 
Coefficient  (HUC)) which also 
incorporates the standard deviation. 
The Sugar Cane Association of Hawaii 
(HSPA) sponsored the development 
of such coefficient. Wilcox & Swailes 
(1947) proposed another coefficient 
denominated statistical uniformity 
(SUC), which uses the standard deviation 
as dispersion means.

According to Frizzone & Botrel 
(1996) and Rezende et al. (1998) ABNT 
recommends the analyses of water 
distribution through the uniformity 
in the portion of the irrigated area 
with less water. Thus, the UDC (The 
Uniformity of Distribution Coefficient) 
is used to relate the fourth part of the 
total irrigated area with less water to 
the average water depth. A UDC is 
frequently used to indicate the problems 
in the irrigation water distribution. A 
low value can indicate excessive loss of 
water due to deep percolation in case the 
applied water depth corresponds to the 
intended water depth. High uniformity 
rates are related to smaller spaces 
between sprinklers. Paz et al. (2002) 
recommended a UDC average value of 
80% for sprinkler irrigation. Frizzone 
& Botrel (1996) and Zocoller (1999) 
recommended the average values of 
82% to 88% for CUC and 70% to 80% 
for UDC, as adequate for cultures whose 
radicular system explores the first 0,40 
m of the soil, basically.

The objective of this experiment was 
to evaluate the effect of lettuce as cover 
crop by the foliar interception of the 
irrigation water depths on the efficiency 
and the sprinkler irrigation uniformity 
at the moment of irrigation through 
the parameters of the average water 
depth, the application rate, uniformity 
of distribution coefficient, Christiansen 
and Hawaiian uniformity coefficients 
and statistical uniformity coefficient.

MATERIAL AND METHODS

The research was installed in the 
experimental area of UNOESTE in 
Presidente Prudente, São Paulo State 
(22º07’30’’S; 51º26’00’’; 430 m of 

altitude), from August to October, 2006. 
A sprinkler system was installed with 
Agropolo NY-30 sprinkler, nozzles of 
6.20 x 4.60 mm, operating pressure of 
245 kPa at the bottom of the ascension 
pipeline, flow rate of 2430 L h-1 and jet 
inclination angle of 30º and ascension 
pipeline of 1m, values defined in the 
project. The lateral and main pipelines 
of PVC, were installed with quick 
couplers, spaces of 12 m, flow rate of 
60 mca (PN 60; 588 kPa) and diameter 
of 50 mm. Two treatments with 10 
replications were tested in the field, 
in the same area, in two distinctive 
periods; 1) bare soil without cover crop 
before the transplantation and 2) soil 
with lettuce (cultivar Vera) as cover 
crop, at the end of the cycle, 50 days 
after the transplantation, directly in the 
seedbeds spaced 30 x 30 cm reaching 
the maximum foliar area.

The test consisted of the installation 
of 80 pluviometers with 10 cm of 
diameter (78.54 cm2) displayed in 
a net arrangement, 1.5 m x 1.5 m 
around the individual sprinkler, being 
the first collectors of the first row and 
column placed on half the space (75 
cm). Frizzone & Dourado Neto (2003) 
recommend the use of the collectors 
with a minimum area of 50 cm² leading 
to a minimum of 8 cm of diameter. 
The collectors were installed under 
the culture dossel at 2 cm over the soil 
to enable catching the non intercepted 
irrigation depth by the foliar area of the 
culture. The volumes were obtained 
directly from the collectors at the end 
of the test using a glass test tube of 25 
mL graded in 0.5 mL. This group of 
collectors represented the upper left side 
square within the sprinkled area. The 
values were established according to 
the methodology of Frizzone (1992) and 
the American Society of Agricultural 
Engineering (1989) joining 289 
collectors. The test lasted 15 minutes. 
The speed and wind direction were 
registered for each experiment (Table 
1).

To evaluate the influence of the 
sprinkler irrigation depth performed by 
the foliar interception of the culture, 
we determined: water depth average 
applied (Equation 1); application rate 
(Equation 2); uniformity of distribution 
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methodologies described by Christiansen 
(1942), Wilcox & Swailes (1947), Hart 
(1961) and Frizzone (1992).

In which: ym= water depth average 
(mm); n= number of collectors 
(dimensionless); Xi= water depth 
collected in the pluviometer i (mm); 
Ia= application rate (mm h-1); Q= flow 
(L h-1); S= area (m2); UDC= uniformity 
of distribution coefficient (%); y25= 
average of 25% of the smallest depths 
collected (mm); CUC – Christiansen 
uniformity  coefficient (%); HUC – f 
Hawaiian uniformity coefficient (%); 
s – standard deviation; SUC – statistical 
uniformity coefficient (%).

After collecting the volumes in the 
field for both treatments, the program 
Catch 3D was used (Allen, 1992) to 
simulate the sprinklers’ performance in 
spacing of 12 x 12m; 12 x 18m and 18 x 
18m, recommended by the manufacturer 
for the working pressure of 245 kPa. 
This program offers the evaluation 
parameters for the sprinkler individually 
and allows the spacing simulation with 

its respective evaluation parameters 
and with the graphic distribution of the 
irrigation depth.

The results were analyzed statistically 
with the Sisvar program by using the 
test of Tukey at 5% of significance to 
determine the best performances in each 
treatment.

RESULTS AND DISCUSSION

With the collected data we designed 
the graphic distribution of the water 
depths average without cover crop for 
the individual sprinkler (Figure 1). The 
values of the the sprinkler’s individual 
test and of the space simulation were then 
calculated (Table 2). The average water 
depths expected under the test conditions 
were 1.0 mm for the individual sprinkler 
and 5.6 mm, 3.7 mm and 2.5 mm for the 
spaces 12 x 12 m, 12 x 18 m and 18 x 
18 m, respectively.

The high wind speed during the 
experiment did not permit to reach the 
expected water depths (Table 1), from 
9 km h-1 (2.50 m s-1) to 17 km h-1 (4.72 
m s-1) for the treatment without cover 
crop and from 9 km h-1 (2.50 m s-1) to 
22 km h-1 (6.22 m s-1) with treatment 
with cover crop. This is a typical 
climatic characteristic in the region of 
Presidente Prudente, with strong and 
dry winds which increase losses by drift 
and evaporation during the irrigation 
period.

The cover crop interfered and 
reduced the evaluation parameters 
for individual sprinklers (Table 2). 
According to Alves et al. (2001) the 
interception of water through the cover 
crop has been studied by different 
authors, mainly regarding forestal 
ecosystems and large field perennial 
cultures. However, there are few studies 
on annual cultures published.

The water depth average observed 
with the presence of cover crop 
represented 44% of the water depth 
average without cover crop. The 
treatment without cover crop presented 
a water depth average (ym) statistically 
equal to the expected water depth 
whereas the treatment with cover crop 
did not present the expected water depth 
of 1.0 mm (Figure 2A). Such fact leads 

Table 1. Date and wind characterization for each replication (test) conducted between 9:00 
am to 9:15 am (data e caracterização do vento para cada repetição (ensaio) realizado no 
período das 9:00 às 9:15 horas). Presidente Prudente, UNOESTE, 2006.

Treatments
Repli-
cation

Date
Speed of the 
wind (km h-1)

Direction of 
the wind (0NV)

Without 
lettuce cover 
crop

1 14/08/06 16 60
2 15/08/06 14 50
3 16/08/06 16 40
4 17/08/06 9 200
5 18/08/06 17 132
6 19/08/06 11 219
7 20/08/06 13 212
8 21/08/06 14 200
9 22/08/06 16 100
10 23/08/06 11 100

With 
lettuce 
cover crop

1 18/10/06 21 120
2 19/10/06 17 110
3 20/10/06 16 122
4 21/10/06 20 90
5 22/10/06 15 110
6 23/10/06 18 100
7 24/10/06 22 120
8 25/10/06 13 60
9 26/10/06 14 50
10 27/10/06 9 40

coefficient (Equation 3); Christiansen 
uniformity coefficient (Equation 
4); Hawaiian uniformity coefficient 
(Equation 5) and statistical uniformity 
coefficient (Equation 6) according to the 

Equations

Influence of lettuce as cover crop of the soil on sprinkler irrigation uniformity and parameters of efficiency
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crop was smaller in spite of presenting 
the same tendency, whose values were 
54% of CUD, 68% of CUC, 79% of 
HUC and 67% of SUC in relation to 
the treatment without the cover crop 
(Table 2).

The cover crop interfered with the 
water distribution in the area due to the 
fact that the height of the water applied 
from the sprinkler was above the height 
of the adult plant thus preventing its 
penetration in the soil, as the water was 
retained by the leaves.

In the simulations with overlapping, 
only the water depth and the application 
rate showed significant differences. 
The values obtained in the treatment 
with cover crop led to 43% of the water 
depth, except for the spacing of 18 x 18 
m, which had 50% of the water depth 
applied compared to the treatment 
without cover crop. The treatment 
with cover crop promoted 43% of the 
instantaneous application rate in all the 
simulations compared to the treatment 
without cover crop (Table 2). There was 
no significant difference for the other 
parameters, which indicates that the 
right overlapping eliminated the lack of 
uniformity in the irrigation promoted by 
the cover crop.

Table 2. Sprinkler AGROPOLO NY-30 evaluation parameters, for the treatment without cover crop (1) and with cover crop (2) (parâmet-
ros de avaliação do aspersor AGROPOLO NY-30, para o tratamento sem cobertura vegetal (1) e o tratamento com cobertura vegetal (2)). 
Presidente Prudente, UNOESTE, 2006.

Treatment Ym (mm)
Ia 

(mm h-1)
UDC (%) CUC (%) HUC (%) SUC (%)

Individual sprinkler
1 0.9 a 3.7 a 28 a 59 a 57 a 46 a
2 0.4 b 1.6 b 15 b 40 b 45 b 31 b

CV(%) 17.0 17.0 28.1 14.7 11.93 20.0

12x12 m
1 4.2 a 16.6 a 79 a 87 a 86 a 82 a
2 1.8 b   7.2 b 78 a 87 a 83 a 79 a

CV(%) 18.0 18.0 10.1 5.69 6.1 7.9

12x18 m
1 2.8 a 11.1 a 73 a 81 a 81 a 76 a
2 1.2 b   4.8 b 68 a 77 a 77 a 71 a

CV(%) 18.0 18.1 13.7 10.4 8.7 11.8

18x18 m
1 1.9 a 7.4 a 66 a 76 a 75 a 69 a
2 0.8 b 3.2 b 62 a 74 a 73 a 66 a

CV(%) 18.0 18.0 15.1 11.2 10.0 13.6
Means followed by the same letter in the column did not differ from each other, Tukey test, p<0.05 (médias seguidas de mesma letra nas 
colunas não diferem significativamente entre si, teste de Tukey, p<0,05). Ym= average size depth applied; Ia= instantaneous application 
rate; UDC= uniformity of distribution coefficient; CUC= Christiansen uniformity coefficient; HUC= Hawaiian uniformity coefficient and 
SUC= statistical uniformity coefficient (Ym= lâmina média aplicada; Ia= intensidade de aplicação, UDC= coeficiente de uniformidade 
de distribuição; CUC= coeficiente de uniformidade de Christiansen; CUH= coeficiente de uniformidade havaiano e CUE= coeficiente de 
uniformidade estatístico).

Figure 1. Depth distribution for individual sprinkler AGROPOLO NY-30 without cover 
crop (distribuição das lâminas para o aspersor AGROPOLO NY-30 individual sem cobertura 
vegetal). Presidente Prudente, UNOESTE, 2006.

to a hydric deficiency in the culture, 
considering that the main objective of 
the irrigation is to apply the necessary 
water depth to the radicular zone of the 
plant for its full development, according 
to Kara et al. (2008).

Regarding the instantaneous 
application parameter, the treatment 
with cover crop represented 43% of the 
value observed in the treatment without 
cover crop. For the other parameters, the 
interference in the treatment with cover 
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After evaluating the sprinkler 
irrigation uniformity and efficiency in 
different spacing dispositions using 
CATCH-3D, Kara et al. (2008) realized 
that the increase in spacings causes 
a fall in the uniformity coefficient. 
Therefore, they consider the tests in 
field and simulations as important tools 
to select the adequate spacing and assure 
acceptable uniformity values. Regarding 
the situation tested, the uniformity 
values were only acceptable for the 
spacing 12 x 12 m: UDC between 70% 
and 80% and CUC between 82% and 
88% (Frizzone & Botrel, 1996; Zocoller, 
1999; Paz et al., 2002; Kara et al., 2008). 
In the other spacing (12 x 18 m e 18 x 

18 m) occurred a lack of uniformity in 
the irrigation (Table 2).

When analyzing the average water 
depth in the spacing (Figure 2B) and 
the instantaneous application rate 
in the spacing (Figure 3), neither 
treatment reached the expected value. 
The treatment with cover crop presented 
the lower value for both parameters with 
a water depth below the expected. At the 
end of the cycle, the cover crop retained 
2.4 mm; 1.6 mm and 1.1 mm of the 
water depth applied when the sprinklers 
were in spacing of 12 x 12 m; 12 x 18m 
and 18 x 18m, respectively.

Therefore, we can conclude that 
the cover crop reduced the uniformity 

in the water depth applied to the soil, 
representing an average of 43% of 
the water depth applied without cover 
crop, except for the spacing of 18 x 18 
m, which had 50% of the water depth 
applied compared to the treatment 
without cover crop, interfering with the 
adequate management of the irrigation. 
Consequently, it is essential to increase 
the irrigation period in order to assure 
the adequate irrigation depth. Actually, 
the need for such practice is also 
supported by a second irrigation, which 
is commonly used in other horticultural 
crops in Presidente Prudente.

The cover crop caused a reduced 
value of the application rate, leading to 
an average of 43% when compared to 
the treatment without cover crop. The 
cover crop did not promote significant 
differences in the uniformity parameters 
when the spacing used was 12 x 12 m 
between sprinklers and lines, allowing 
a balanced irrigation depth distribution. 
Eventually there was a fall in the 
sprinklers’ performance in the other 
spacing.
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A alface (Lactuca sativa L.) é, do 
ponto de vista econômico, uma das 

mais importantes hortaliças folhosas do 
Brasil. A larga adaptação a diferentes 
condições climáticas, possibilidade de 
cultivos sucessivos no mesmo ano, boa 
preferência e demanda são fatores que 
fazem com que seja a hortaliça folhosa 
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mais produzida no país e a preferida 
entre os olericultores que a cultivam 
em condições de campo ou protegido. 
Além disso, apresenta grande aceitação 
no mercado não só por suas qualidades 
organolépticas, mas também por possuir 
baixo valor calórico e ser rica em sais 
de cálcio e de ferro e em vitaminas A, 

B1, B2, B6 e C. Por ser consumida crua 
contribui para preservar suas proprie-
dades nutritivas (Casali et al., 1980; 
Ricci, 1993).

Por ser cultura proveniente de clima 
temperado, no cultivo de verão a alface 
pode apresentar baixa produtividade 
e qualidade, além de pendoamento 

RESUMO
Objetivou-se identificar combinações entre cultivares, ambien-

tes de cultivo e preparo e cobertura de solo capazes de melhorar o 
desempenho agronômico e aumentar a produtividade da cultura da 
alface em cultivo orgânico. A pesquisa foi conduzida na Universidade 
Federal do Acre, utilizando o delineamento experimental de blocos 
casualizados, com parcelas subdivididas para cada experimento 
(campo e casa de vegetação), com quatro repetições. Em cada 
experimento, três cultivares de alface (Simpson, Marisa e Vera), 
constituindo as sub-parcelas, foram sorteadas nas parcelas, represen-
tadas por quatro preparos e cobertura do solo (encanteiramento com 
cobertura de palha de arroz, polietileno prateado, solo descoberto 
e plantio direto). A produtividade comercial de alface foi de 12,3 t 
ha-1 em cultivo protegido e de 7,9 t ha-1 em campo. O cultivo prote-
gido promoveu melhor desenvolvimento das plantas, caracterizado 
por maior massa da matéria fresca e seca da parte aérea, massa da 
matéria fresca comercial e melhor classificação comercial, além de 
promover bom desempenho agronômico e maior produtividade em 
qualquer um dos preparos de solo. As cultivares Simpson e Marisa 
apresentaram massa da matéria seca da parte aérea semelhante e 
superior à ‘Vera’, porém, o crescimento do caule da ‘Simpson’ foi 
elevado, caracterizando pendoamento precoce, fato que reduz sua 
qualidade comercial. As cultivares Marisa e Vera não alongaram o 
caule indicando serem tolerantes às condições ambientais de Rio 
Branco. A cobertura do solo com casca de arroz ou plástico prateado 
contribuiu para minimizar os efeitos climáticos prejudiciais ao cultivo 
da alface em campo. O plantio direto orgânico não diferiu do plantio 
em canteiro descoberto.

Palavras-chave: Lactuca sativa L.; plantio direto, agricultura 
orgânica.

ABSTRACT
Combination of cultivars, environments, tillage and mulching 

of soil influencing agronomical characteristics of lettuce

Combinations among cultivars, environments and soil tillage 
capable of improving the agronomic performance and to increase the 
yield of lettuce under organic cultivation were studied. The research 
was carried out in Rio Branco, Acre State, using the experimental 
design of randomized blocks with four replicates, in split-plot 
arrangement. In each experiment (field and greenhouse), three lettuce 
cultivars (Simpson, Marisa and Vera), constituting the split-plot, 
were raffled in the plot represented by four soil tillage and mulching 
treatments (conventional tillage using mulch of rice husk, silvered 
polyethylene, unmulched soil and no-tillage). The commercial yield 
of lettuce was of 12.3 t ha-1 in greenhouse and of 7.9 t ha-1 in field. 
The cultivation in greenhouse improved the development of the 
plants, characterized by higher fresh and dry matter mass of shoots, 
commercial fresh matter mass and better commercial classification, 
besides good agronomic performance and high yield with any of the 
mulching. The cultivars Simpson and Marisa presented the same dry 
matter mass of shoots and were superior to ‘Vera’. However, cultivar 
Simpson presented elevated stem growth characterizing precocious 
flowering, reducing the commercial quality. Cultivars Marisa and 
Vera with reduced stem prolongation are tolerant to the environmental 
conditions of Rio Branco. Mulching the soil with rice husk or silver 
plastic in field contributed to minimize the harmful climatic effect 
to the cultivation of lettuce. The organic no-tillage cultivation did 
not differ from that one in unmulched soil.

Keywords: Lactuca sativa L., no-tillage, organic agriculture.
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precoce, tornando as folhas amargas 
e fibrosas, impróprias para o consumo 
humano. Embora o melhoramento 
genético desta espécie tenha propor-
cionado avanços positivos, colocando 
à disposição dos produtores cultivares 
adaptadas ao plantio em cada época do 
ano, é indispensável avaliar em diferen-
tes locais pois a sua resposta agronômica 
é influenciada pelas condições edafocli-
máticas (Setúbal & Silva, 1992; Silva 
& Vizzoto, 1994; Porto, 1999; Caetano 
et al., 2000).

A temperatura é o principal fator 
que interfere no desenvolvimento das 
plantas. A dificuldade de adaptação de 
algumas cultivares de alface a tempera-
turas altas tem impedido que a cultura 
expresse todo o seu potencial genético, 
antecipando sua fase reprodutiva, o que 
reduz seu ciclo e compromete sua produ-
ção. Além disso, temperaturas elevadas 
modificam a textura das folhas de alface, 
tornando-as mais fibrosas (Setúbal & 
Silva, 1992).

A cultivar Simpson é a mais utilizada 
pelos produtores do Acre (Lédo et al., 
2000). No entanto, a mesma floresce 
precocemente devido às condições 
ambientais, caracterizadas por tempera-
turas elevadas e excesso de chuvas. Para 
contornar esta situação, os produtores da 
região, muitas vezes, colhem as plantas 
antes do seu máximo desenvolvimento 
vegetativo ou já no estádio reproduti-
vo. Em ambos os casos, as épocas de 
colheita não são desejáveis pois, na 
primeira retiram-se alfaces pequenas e, 
na segunda, com qualidade inferior.

A cobertura do solo contribui com a 
manutenção da umidade e da tempera-
tura do solo, fornece matéria orgânica, 
favorece a atividade biológica, reduz a 
erosão causada por ventos e chuvas e 
realiza função reguladora e protetora, 
atenuando os efeitos dos fatores pedo-
lógicos mais ativos. Verdial et al. (2000) 
verificaram que a utilização de mulching 
plástico dupla face (prateado/preto) 
proporcionou maior produtividade e 
melhor qualidade das plantas de alface 
cultivar Lucy Brown, enquanto o trata-
mento com cobertura de bagaço de cana 
não diferiu da capina manual quanto à 
massa média de cabeça, sendo, porém, 
ambos superiores à testemunha (canteiro 
sem cobertura e sem capina). O uso de 

plástico preto ou palha de carnaúba pro-
moveu menor temperatura do solo em 
comparação com solo descoberto para a 
cultura do meloeiro (Ferreira, 2001).

Pesquisas com plantio direto na pa-
lha para hortaliças orgânicas são raras e 
com plantio direto sobre cobertura viva 
são incipientes. Oliveira et al. (2006), 
avaliando plantio direto de alface sobre 
grama batatais e amendoim forrageiro 
observaram desempenho semelhante 
ao sistema de preparo convencional do 
solo. Na olericultura há predominância 
de forte revolvimento do solo (aração, 
gradagem e encanteiramento), princi-
palmente em culturas como a alface, 
em que a prática de levantamento de 
canteiros é comum. Assim, o plantio 
direto busca disponibilizar alternativas 
a esse tipo de preparo do solo (Oliveira 
et al., 2006).

Procurou-se identificar combinações 
entre cultivares, ambientes e preparo e 
cobertura de solo capazes de melhorar 
o desempenho agronômico e aumentar 
a produtividade da cultura da alface, 
em cultivo orgânico, em Rio Branco, 
Acre.

MATERIAL E MÉTODOS

Um experimento em campo e outro 
em casa de vegetação foram conduzidos 
em área experimental da Universidade 
Federal do Acre, em Rio Branco, na 
latitude de 9°57’35” S, longitude de 
67°52’08” O e altitude de 150 m.

Durante o experimento, de 26/01 
a 24/02/2006, registrou-se na estação 
meteorológica da Universidade, situada 
a 50 m do experimento, 335,3 mm de 
precipitação pluviométrica acumulada; 
30,7ºC de temperatura máxima; 22,7ºC 
de temperatura mínima; 25,6ºC de 
temperatura média e 91,4% de umidade 
relativa do ar.

Utilizou-se casa de vegetação do 
tipo capela, de 24 m de comprimento e 
8 m de largura, coberta com polietileno 
transparente de 100 µm de espessura, 
com 2,0 m de pé direito e 3,5 m de altura 
central e laterais abertas.

Em cada experimento (ambiente 
protegido e campo), o delineamento 
experimental foi de blocos casualizados, 
em esquema de parcelas subdivididas, 

com quatro repetições. As parcelas fo-
ram compostas pelo preparo/cobertura 
do solo (encanteiramento coberto com 
palha de arroz, polietileno prateado, 
solo sem cobertura e plantio direto 
sobre braquiária) e pelas cultivares de 
alface (Simpson, Marisa e Vera) que 
constituíram as sub-parcelas. A unidade 
experimental foi composta pelas sub-
parcelas medindo 1,8 m de comprimento 
por 1,2 m de largura, onde as cultivares 
de alface foram dispostas em quatro 
fileiras, espaçadas de 30 x 30 cm, tota-
lizando 24 plantas. A área útil da parcela 
foi formada por 6 plantas das duas linhas 
centrais do canteiro.

A semeadura foi feita em bande-
jas de poliestireno expandido de 128 
células e após 22 dias foi realizado o 
transplante. Utilizou-se substrato à base 
de terra, composto orgânico, esterco de 
curral e casca de arroz carbonizado em 
proporções iguais. Adicionou-se 10% 
de carvão vegetal triturado e 1,5 kg de 
termofosfato por m3 de substrato.

A cultivar Simpson possui folhas 
soltas, crespas e coloração verde clara 
com ciclo médio de 70 a 80 dias. A cul-
tivar Marisa possui folhas verde-claras, 
enrugadas e repicadas, tipo crespa, não 
forma cabeça e apresenta ciclo de 70 a 
80 dias. A cultivar Vera possui folhas 
consistentes, crespas e soltas, com colo-
ração verde-clara e também não forma 
cabeça (Filgueira, 2000). Nas condições 
climáticas do Acre, essas cultivares têm 
ciclos variando de 40 a 50 dias.

O preparo do solo constou de capi-
na do capim braquiária com roçadeira 
motorizada costal, seguido do corte 
da touceira (raiz + perfilhos) com 
enxada manual. Após retirar o capim, 
os canteiros foram construídos com 
enxada manual a 0,20 m de altura. Para 
o plantio direto não se revirou o solo e 
manteve-se o capim braquiária roçado, 
que dessecou-se naturalmente sobre o 
solo. Neste tratamento, distribuiu-se o 
composto orgânico e o yoorin (termo-
fosfato) sobre a cobertura, enquanto nos 
demais tratamentos, os adubos foram 
incorporados ao canteiro.

A análise química do solo na camada 
de 0-20 cm, apresentou pH= 4,6; P= 5,0 
mg dm-3; K= 0,20 cmolc dm-3; Ca= 1,0 
cmolc dm-3; Mg= 1,3 cmolc dm-3; Al= 
0,70 cmolc dm-3; H+Al= 1,86 cmolc dm-3; 
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SB= 2,54 cmolc dm-3; T= 4,4 cmolc dm-3; 
V= 58% e M.O.= 12,1 g kg-1. Por se 
tratar de um experimento em agricultura 
orgânica e com baixo uso de insumos 
externos e o calcário (R$500,00/t) e 
os fertilizantes terem preço elevado na 
região, não foram realizadas calagem e 
adubações de cobertura. A adubação de 
plantio constou de 45 kg ha-1 de P2O5, na 
forma de termofosfato natural (Yoorin 
Master®) e 16,7 t ha-1 em cultivo protegi-
do, e 19,8 t ha-1 em campo, de composto 
à base seco (capim + puerária + cama de 
aviário na proporção de 3:3:1).

As coberturas do solo de origem 
vegetal foram colocadas após o preparo 
dos canteiros, constituindo uma camada 
de aproximadamente 4 cm de espessura. 
Para a cobertura com plástico, este foi 
fixado nas bordas do canteiro, sendo pre-
so por uma camada de terra nas laterais. 
Posteriormente perfurou-se o plástico no 
espaçamento utilizado.

As irrigações foram realizadas de 
acordo com as necessidades da cultura 
utilizando um sistema de gotejamento 
através de tubos. Não foram necessários 
outros tratos culturais como controle de 
pragas e doenças. As plantas espontâneas 
foram mantidas nos canteiros, pois esta-
vam entre as linhas, não ultrapassaram a 
cultura e não apresentaram grande volume 
de biomassa. Por isso decidiu-se mantê-
las no ambiente, servindo para diversificar 
o cultivo, como um dos princípios da 
agroecologia.

As plantas foram colhidas aos 29 
dias após o transplantio, quando em cul-
tivo protegido apresentaram o máximo 
crescimento vegetativo.

Para estimativa da produtividade 
comercial utilizou-se o índice de área 
útil de hectare protegido (53,80%) e de 
campo (63,47%) e dividiu-se pela área 
de cada planta. Assim, considerou-se 

uma população de 59.778 plantas ha-1 
em ambiente protegido e 70.522 plantas 
ha-1 em campo que, ao multiplicar pela 
massa da matéria fresca comercial, ob-
teve-se a produtividade comercial, com 
os resultados expressos em kg ha-1.

A massa da matéria fresca total 
da planta foi obtida cortando as seis 
plantas úteis rente ao solo logo abaixo 
das folhas basais. A massa da matéria 
fresca comercial da planta foi obtida 
pela massa das plantas sem as folhas 
sujas, senescentes e doentes. Para obter 
a massa da matéria seca da parte aérea, 
as plantas foram secas em estufa a 65ºC 
até apresentarem massa constante. Os re-
sultados dessas variáveis foram expressos 
em g planta-1.

O comprimento do caule foi deter-
minado medindo-se o caule desde o colo 
até a gema apical, sendo o resultado 
expresso em cm.

A massa da matéria seca das plantas 
espontâneas foi determinada após a 
secagem em estufa até massa constante 
dos buquês de plantas espontâneas. Os 
resultados dessas variáveis foram expres-
sos em g m-2. A área útil para coletar as 
plantas espontâneas correspondeu a um 
quadrado de 0,25 m-2, lançado ao acaso 
no centro das parcelas.

As plantas foram classificadas de 
acordo com as normas do programa bra-
sileiro para padronização da horticultura 
(Hortibrasil, 2007), de acordo com o 
limite inferior e superior de massa em 
gramas por planta (classes 5= <100 g; 
10= 100 a <150 g; 15= 150 a <200 g; 
20= 200 a <250 g; 25= 250 a <300 g; 
30= 300 a <350 g; 35= 350 a <400 g; 
40= 400 a <450 g; 45= 450 a <500 g; 
as classes seguem até 100= >1000 g). 
Neste trabalho as classes variaram em 
média de 9 a 18.

A comparação entre os ambientes 

de cultivo e a interação com os outros 
fatores foi realizada por meio de análise 
conjunta de experimentos, após detectar 
variação mínima entre QMresíduo dos ex-
perimentos (Banzato & Kronka, 1993; 
Ferreira, 2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se efeito isolado do am-
biente, preparo do solo e cultivar para 
todas as características analisadas, ex-
ceto quando se analisou a quantidade 
de massa seca de plantas espontâneas 
no ambientes de cultivo, para a qual 
foi constatada interação dos fatores 
ambiente e preparo do solo. Verificou-se 
interação dos fatores ambiente e cultivar 
para comprimento do caule e massa seca 
da parte aérea.

No cultivo protegido da alface a pro-
dutividade foi 55% maior que no cultivo 
em campo, além do melhor desempenho 
para as demais características de pro-
dução (Tabela 1). A massa da matéria 
fresca comercial foi maior em ambiente 
protegido, incluindo estas alfaces na 
classe 18 e, com isso, podendo atingir 
maiores preços de comercialização, haja 
vista que esta é feita geralmente por 
unidade (“pé ou cabeça”).

O baixo rendimento das cultivares de 
alface no cultivo em campo pode ocorrer 
por vários fatores, como o excesso de 
precipitação pluviométrica (Lédo et al., 
2000) e por outras condições meteoroló-
gicas como temperatura e radiação solar 
(Frisina & Escobedo, 1999).

Em ambiente protegido, a maior 
produtividade de alface é explicada pelo 
maior sombreamento, pois a cobertura 
de polietileno retém em torno de 20,4% 
da radiação solar, havendo assim menor 
intensidade de irradiações globais e re-
fletidas (Frisina & Escobedo, 1999). Esta 

Combinações entre cultivares, ambientes, preparo e cobertura do solo em características agronômicas de alface

Tabela 1. Desempenho agronômico de alface cultivada em campo e em ambiente protegido. (agronomic performance of lettuce cultivated 
in field and in greenhouse). Rio Branco UFAC, 2006.

Tratamentos
Produtividade 

comercial
 (t ha-1)

Produtividade 
total 

(t ha-1)

Massa fresca 
comercial 
(g planta-1)

Plantas 
espontâneas 

(g m-2)
Classe 

(5 a 100)

Casa de vegetação 12,3 a 13,4 a 205,53 a 14,61 a 18 a
Campo   7,9 b   8,7 b 111,87 b 12,37 a   9 b
CV (%) 17,3 17,5   17,4 65,5 23,8

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (means followed by 
the same letter within a column did not significantly differ; Tukey, 5%)
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menor radiação sobre a cultura da alface 
promove produção de folhas maiores e 
mais tenras decorrente da diminuição 
do tecido paliçádico e aumento do lacu-
noso, consequentemente apresentando 
maior área foliar específica (superfície 
da folha/massa seca da folha) (Puiatti 
& Finger, 2005). A fotossíntese neste 
ambiente com menos luz é compensada 
pela maior radiação difusa, contribuindo 
para maior quantidade de massa por 
planta (Radin et al., 200). Caetano et al. 
(2001) também verificaram resultados 
semelhantes, com baixa produção de 
alface em campo quando comparado 
com ambiente protegido.

Nas condições de alta temperatura e 
precipitação pluviométrica de Rio Bran-
co, Lédo et al. (2000) colheram plantas 
de alface com massa fresca variando 
de 110 a 198 g. Essas massas foram 
semelhantes às obtidas em campo neste 
experimento, que variaram de 111,87 g 
(Tabela 1). Ainda segundo, Lédo et al. 
(2000) o verão é pouco propício para 
cultivo de alface na região e sugerem ou-
tras técnicas de cultivo, inclusive o cul-
tivo protegido, que neste trabalho teve 
produção superior (205,53 g planta-1) ao 
encontrado pelos autores citados.

RLF Ferreira et al.

A massa da matéria seca de plantas 
espontâneas foi a mesma para os dois 
ambientes de cultivo (Tabela 1). O cul-
tivo em solo descoberto proporcionou 
maior crescimento de plantas espontâ-
neas, sendo moderadamente suprimidas 
pela cobertura com casca de arroz e 
cobertura com braquiária. Houve forte 
supressão no crescimento de plantas 
espontâneas usando cobertura de plás-
tico prateado, surgindo apenas algumas 
ervas nos orifícios feitos para colocar a 
planta de alface (Tabela 2).

A cobertura do solo com casca 
de arroz, apesar de proporcionar boa 
produção de alface, pode possuir a ca-
racterística de baixo controle de plantas 
espontâneas. Resultado semelhante foi 
encontrado por Reghin et al. (2002) 
avaliando casca de arroz como cobertura 
de solo.

A casca de arroz suprimiu melhor 
o crescimento das plantas espontâneas 
em campo. Entretanto, em campo, em 
solo descoberto, houve maior incidência 
(Tabela 4). Em campo, a precipitação 
pluviométrica sobre a camada de casca 
de arroz promoveu sua compactação e 
esta imprimiu maior resistência à emer-
gência das plantas espontâneas.

Um dos princípios da agricultura 
ecológica é ter diversidade genética no 
agroecossistema (Souza & Resende, 
2006). Neste caso, essa biodiversidade 
foi promovida pela presença de plantas 
espontâneas. A sojinha (Cleome affinis 
DC.), mostrou-se muito atrativa para as 
vaquinhas, por devorarem essas plantas 
deixando-as totalmente rendilhadas. 
Neste experimento, adotou-se a decisão 
de não controlar as plantas espontâneas 
por entender que não houve forte com-
petição, pelo crescimento rápido da 
alface na região e por ser uma área nova. 
Assim, o solo descoberto em campo 
(19,4 g m-2) e ambiente protegido (29,6 
g m-2) foi a condição que mais permitiu 
a infestação dessas plantas, equivalente 
a 194 kg ha-1 e 296 kg ha-1 de massa 
seca, respectivamente quantidade de 
biomassa em nível baixo de competição 
(Tabela 4). A redução da produtividade 
em muitos casos pode ser altamente 
significativa. No cultivo de milho as 
plantas espontâneas (27 espécies pre-
dominantes) reduziram a produtividade 
de espigas verdes e grãos de milho em 
31 e 66% respectivamente, porém, 
numa densidade de 16,5 t ha-1 (Lima, 
2007), muito acima do observado neste 

Tabela 2. Desempenho agronômico de alface cultivada sob diferentes preparos e coberturas do solo (agronomic performance of lettuce 
cultivated under different tillage and mulching of the soil). Rio Branco, UFAC, 2006.

Cobertura
Produtividade 

comercial (t ha-1)
Produtividade 

total (t ha-1)
Massa fresca 

comercial (g planta-1)
MS da parte 

aérea (g/planta)
Comprimento 
do caule (cm)

Classe 
(5 a 100)

Casca de arroz 11,2 a 12,1 a 176,13 a 6,81 ab 18,9 ab 15 a
Plástico prateado 11,3 a 12,2 a 177,53 a 7,45 a 17,1 b 15 a
Solo descoberto   9,1 b 10,2 b 143,19 b 6,62 ab 20,0 a 12 b
Plantio direto   8,7 b   9,7 b 137,94 b 5,64 b 17,1 b 11 b
CV (%)   17,3 17,5 17,4 65,5 23,8 17,3

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (means followed by 
the same letter within a column did not significantly differ, Tukey, 5%).

Tabela 3. Desempenho agronômico de cultivares de alface nas condições de Rio Branco (agronomic performace of lettuce cultivarsthe 
conditions of Rio Branco). Rio Branco, UFAC, 2006.

Cultivares
Produtividade 

comercial 
(t ha-1)

Produtividade 
total 

(t ha-1)

Massa fresca 
comercial
(g planta-1)

MS da parte 
aérea 

(g planta

Comprimento 
do caule 

(cm)

MS de plantas 
espontâneas

(g m-2)-

Classe 
(5 a 100)

Simpson 10,4 a 11,2 ab 163,43 a 7,40 a 33,7 a 12,76 a 13 a
Marisa 10,9 a 11,7 a 171,06 a 6,77 a 11,6 b 11,37 a 15 a
Vera   9,0 b 10,2 b 141,61 b 5,72 b   9,5 b 16,35 a 12 b
CV (%) 17,3 17,5   17,4 65,5 23,8 17,3 17,5

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (means followed by 
the same letter within a column did not significantly differ, Tukey, 5%).
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experimento.

A cobertura com o plástico dupla 
face preto/prateado e com casca de ar-
roz promoveu melhor desenvolvimento 
das plantas para todas as características 
analisadas, exceto comprimento do 
caule (Tabela 2) e plantas espontâneas 
(Tabela 4). A cobertura morta aplicada 
à superfície do solo, seja de origem 
vegetal como palhadas diversas ou com 
filmes plásticos, constitui uma barreira 
física à transferência de energia e vapor 
d’água entre solo e atmosfera (Streck et 
al., 1994; Verdial et al., 2000). Assim, 
promove controle de plantas espontâ-
neas, redução na lixiviação de nutrien-
tes, previne compactação e erosão do 
solo, afeta passivamente a microflora 
e microfauna antagonista, favorece o 
desenvolvimento da planta e reduz o 
uso de substâncias químicas (Housbeck 
et al., 1996).

As cultivares Simpson e Marisa 
apresentaram os melhores desempenhos 
agronômicos, sendo ambas superiores à 

‘Vera’ (Tabela 3). A ‘Simpson’ apresen-
tou melhor desempenho no acúmulo de 
massa da matéria seca da parte aérea 
em cultivo protegido, pois em campo, 
as três cultivares não diferiram entre 
si. No entanto, ‘Simpson’ apresentou 
elevado crescimento do caule nos dois 
ambientes de cultivo, caracterizando 
pendoamento precoce (Tabela 5). Este 
fenômeno correspondeu ao alongamento 
do caule que antecede a floração des-
qualificando a cultivar Simpson para o 
mercado, por elevar a produção do látex 
neste período, característica indesejável 
para alface (Silva, 1997).

A cultivar Simpson avaliada por 
Lédo et al. (2000), também nas condi-(2000), também nas condi-
ções climáticas de Rio Branco, apresen-
tou pendoamento precoce, com compri-
mento do caule de 23,1 cm no momento 
da colheita, resultado semelhante ao 
obtido neste trabalho na condição de 
campo. Segundo esses autores os pro-
dutores comercializam esta cultivar com 
caule longo para obter maior massa da 
planta. No mercado local esta cultivar é 

comercializada mesmo quando apresen-
ta 44,5 cm de comprimento de caule.

O cultivo protegido de alface promo-
veu bom desempenho agronômico das 
plantas e alta produtividade utilizando 
principalmente plástico dupla face e cas-
ca de arroz, como cobertura do solo.

O plantio direto sobre braquiária 
proporcionou o mesmo desempenho 
que o plantio em canteiros com solo 
descoberto.

As cultivares Simpson e Marisa 
apresentaram produtividade semelhante, 
mas a ‘Simpson’ apresentou pendoa-
mento precoce, com maior comprimento 
do caule.
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ABSTRACT
An experiment was carried out from December 2005 to July 

2006, in the Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri (UFVJM), in Diamantina, Minas Gerais State, Brazil, aiming 
at selecting sweet potato clones for the Alto Vale do Jequitinhonha. 
We evaluated nine clones from the UFVJM germplasm bank, using 
cultivars Brazlândia Branca, Brazlândia Roxa, and Princesa as 
controls. The experimental design was blocks at random, with four 
replications. Plants were harvested seven months after transplanting. 
We assessed the fresh mass yield of vines and roots, as well as root 
shape and resistance to soil insects. Genotypes did not differ from 
each other for the fresh mass yield of vines (ranging from 3.81 to 
11.76 t ha-1). The total yield of roots ranged from 22.0 to 45.4 t ha-1 
and clones BD-06, BD-113-TO, BD-15, BD-38, BD-25, BD-61, and 
cultivar Princesa had statistically the highest figures. However, only 
clone BD-06 significantly overcame the control cultivars Brazlândia 
Branca and Brazlândia Roxa. Clone BD-06 had also the highest 
commercial yield of roots (38.58 t ha-1), statically similar to most of 
the other clones and cultivar Princesa (25.87 t ha-1), but superior to 
cultivars Brazlândia Branca and Brazlândia Roxa. Most of the clones 
tested, including clone BD-06, produced good shaped roots and were 
resistant to soil insects. Considering our results, clone BD-06 stood 
out as a good option for growing sweet potato in the Upper Valley 
of Jequitinhonha.

Keywords: Ipomoea batatas, yield, quality, resistance to insects.

RESUMO 
Seleção de clones de batata-doce para a região do Alto Vale 

do Jequitinhonha

Com o objetivo de selecionar clones de batata-doce para a re-
gião do alto Vale do Jequitinhonha, conduziu-se um experimento de 
dezembro de 2005 a julho de 2006, no Campus JK da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM, município de 
Diamantina-MG. Foram avaliados nove clones de batata-doce per-
tencentes ao banco de germoplasma da UFVJM, juntamente com as 
cultivares Brazlândia Branca, Brazlândia Roxa e Princesa, utilizadas 
como testemunhas. O delineamento experimental utilizado foi blocos 
casualizados, com quatro repetições. A colheita foi realizada sete 
meses após o plantio e foi avaliada a produtividade de massa verde 
e de raízes, além do formato e resistência das raízes a insetos. Os 
genótipos não diferiram entre si em relação à produtividade de massa 
verde, que variou de 3,81 a 11,76 t ha-1. A produção total de raízes 
variou de 22,0 a 45,4 t ha-1 e os clones BD-06, BD-113-TO, BD-15, 
BD-38, BD-25 e BD-61, além da cultivar Princesa, apresentaram os 
valores estatisticamente mais altos. Entretanto, apenas o clone BD-
06 superou significativamente as cultivares testemunhas Brazlândia 
Branca e Brazlândia Roxa. O clone BD-06 apresentou também o 
maior valor absoluto para produção comercial de raízes (38,58 t.ha-1), 
estatisticamente similar à maioria dos demais clones e também à 
cultivar Princesa (35,87 t ha-1), mas superior às cultivares Brazlândia 
Branca e Brazlândia Roxa. A maioria dos clones avaliados, incluindo 
o clone BD-06, produziu raízes de bom formato e foram resistentes 
aos insetos de solo. Levando em conta os resultados obtidos, o clone 
BD-06 despontou como uma boa opção para o cultivo de batata-doce 
no Alto Vale do Jequitinhonha.

Palavras-chave: Ipomoea batatas, produtividade, qualidade, re-
sistência a insetos. 

Sweet potato, Ipomoea batatas L., 
is a crop easy to grow: it is hardy, 

widely adapted, highly tolerant to 
drought, and have a low production cost. 
It is grown worldwide throughout the 
tropics, and has multiple uses, both as 
food and animal feed, or as raw material 
for industry (Miranda et al., 1987). In 
all Brazilian regions, sweet potato is 
broadly disseminated and very popular. 
It is cultivated mostly by small farmers 
under low-input agricultural systems 
(Souza, 2000).

Sweet potato is versatile and can be 
used in various ways. In foods, it can be 

eaten roasted, boiled, and fried; as well as 
sweets. It can also be processed as starch 
and flour. In animal feed, stems and 
roots are very palatable and nutritious 
and can be provided simultaneously as 
forage. Sweet potato stems have a high 
percentage of crude protein (27.7%) and 
digestibility (64.0%), in addition to high 
concentration of energy, NDT (60.0%). 
These properties make sweet potato 
excellent for feeding dairy cows, also 
because it stimulates milk production 
(Pupo, 1985).

In 2005, Brazil harvested 539,000 
tons of sweet potatoes out of a 48,000 ha, 

with an average yield of 11.2 t ha-1, in a 
5.5-month life cycle (CNPH, 2006). Rio 
Grande do Sul is the leading producing 
State: 158,629 tons or 31.4% of national 
production (SCP, 2006). Several factors, 
including the low technological level, 
the occurrence of pests and diseases, 
and the lack of cultivars with high 
yield potential and adaptation to the 
different regions where the sweet potato 
is grown, are responsible for the low 
average yield. 

The production potential of sweet 
potato is gigantic. In a pragmatic way, 
yields lie between 15 and 18 t ha-1 
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(Kurihara et al., 1993), but may vary 
widely, as from 14.3 to 54.5 t ha-1 
(Resende, 2000) or from 4.1 to 28.5 t 
ha-1 (Carter et al., 2005).

In Vitória da Conquista, Bahia 
State, Cardoso et al. (2005) evaluated 
the roots of 16 sweet potato clones. 
Clone 1, from Janaúba, Minas Gerais 
State, had the highest average root 
yield (28.5 t ha-1), green mass (14.1 t 
ha-1), and commercial yield (21.3 t ha-1). 
Queiroga et al. (2007), upon evaluating 
the physiology of production of sweet 
potato cultivars in the light of the harvest 
time, observed that the highest yields for 
both total and commercial roots, 20.7 
and 17.7 t ha-1 respectively, occurred 
when harvests were performed 155 days 
after planting.

Soil insects are directly responsible 
for damages to sweet potato roots, 
which results in drawbacks to both yield 
and quality. The use of insecticides to 
control such pests has proven to be 
expensive and to have low efficiency 
(Miranda et al., 1987). Conversely, the 
use of resistant clones is an effective 
way to mitigate the injuries caused 
by soil insects (Jones & Dukes, 1980, 
Peixoto et al., 1999, Silveira et al., 
2002). According to Silveira & Maluf 
(1993), Brazil has a vast sweet potato 
germplasm held by small farmers and 
indigenous communities, and kept in 
home gardens. If this germplasm was 
comprehensively screened, certainly 
genotypes with high levels of resistance 
to soil insects would be unraveled.

In addition to resistance to soil 
insects, earliness, root shape and 
color, and marketable yield are key 
characteristics in the breeding of 
sweet potatoes (Anderson, 1995). The 
Brazilian market goes for elongated and 
uniform roots, without veins or cracks, 
and with high cooking quality. External 
and internal colors are market-specific 
characteristics. Therefore, for these two 
aspects, consumer’s preference should 
be known beforehand.

The Vale do Jequitinhonha is located 
in the northeastern of Minas Gerais 
State. It is a diversified region due to the 
historic process of extensive occupation 
and also to the variety of activities that 
predominates locally. Therefore, the 
sweet potato, a crop already grown in 

the region and with many potential uses, 
is an excellent alternative for family 
agriculture in the region.

This study aimed to select sweet 
potato clones with potential to achieve 
high yields and to produce good quality 
roots, well adapted to the upper Vale do 
Jequitinhonha.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was carried out 
from December 2005 to July 2006 in 
the Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, in Diamantina, 
Minas Gerais State (18°15’S, 43°36’W,n 
1,250 m of altitude, average annual 
rainfall of 1,082 mm, and average 
temperature of 19.4° C). The predominant 
soil type is a Haplic Arenosol (Embrapa, 
2006). During the experiment, the daily 
averages for maximum and minimum 
temperatures were 24.4 and 14.7°C, 
respectively, while the average rainfall 
was 4.2 mm day-1 (INMET, 2006). The 
results of the soil analysis (0-20 cm 
deep) were: pH in water= 5.8, P= 1.1 mg 
dm-3, K= 6 mg dm-3; Ca= 0.6 cmolc dm-3; 
Al= 0.2 cmolc dm-3; H + Al= 2.4 cmolc 
dm-3; SB= 1.1 cmolc dm-3; t= 1.3 cmolc 
dm-3; T= 3,5 cmolc dm-3, m= 15%, V= 
32%, MO= 0 dag kg-1. According to the 
granulometric analysis, the soil contains 
85, 8, and 6% of sand, silt, and clay, 
respectively. Treatments consisted of 
twelve sweet potato genotypes: Coração 
Magoado, BD-25, BD-08, BD-61, 
BD-38, BD-15, BD-06, BD-113-TO, 
BD-65, Brazlândia Branca, Brazlândia 
Roxa and Princesa. The experimental 
design was randomized blocks, with 
four replications, with a total of 48 plots. 
Spacing was 1.0 (between ridges) x 0.3 
m (between plants), with 4.5-m 15-plant 
plots. We evaluated the yield of green 
mass and roots. The whole experiment 
was surrounded by borders.

The area where experiments were 
set out was plowed and harrowed, and 
then the furrows were prepared to form 
the windrows. Planting and side dresses 
were based on the recommendations of 
the Soil Fertility Commission of Minas 
Gerais State, 5th Approach (Ribeiro 
et al., 1999). Cropping practices 
were restricted to weeding, whenever 
necessary, and irrigation, three times a 

week, when it was not raining. Planting 
took place on December 22, 2005, using 
selected stems, standardized to eight 
internodes. Stems were buried up to 
three to four nodes in the windrow, at a 
depth of 10 to 15 cm. Replantings were 
carried out up 20 days after planting. 
The crop was harvested on July 22, 
2006, seven months after planting.

Aboveground fresh mass, as well as 
root yield and quality were evaluated. The 
aboveground fresh mass was assessed by 
weighting the whole aboveground part; 
similarly, total root yield was obtained 
by weighing all roots. The average 
root weight corresponded to the ratio 
between total root mass and number 
of roots. Root commercial yield was 
obtained by weighing all undamaged 
roots that presented a commercial 
standard and weighed from 100 to 800 
g. The average weight of marketable 
roots corresponded to the ratio between 
the total mass of commercial roots and 
number of commercial roots.

Root shape was assessed using a 
scale from 1 to 5, where 1= regular 
spindle-shaped roots, without veins or 
cracks; 2= root shape still adequate, 
nearly spindle-shaped, with some veins; 
3= roots with irregular shape, no longer 
uniform, with veins; 4= large roots, 
with veins and cracks, commercially 
inadequate, and; 5= roots completely 
unfit for commercial purposes, very 
irregular and deformed, with many veins 
and cracks (Azevedo, 1995). 

Insect damage was assessed using a 
scale from 1 to 5, where 1= roots free 
of insect damage, with an adequate 
commercial aspect; 2= roots with 
little insect damage (presence of some 
galleries and holes), without affecting 
the root general aspect; 3= roots with 
insect damage easily visible (frequent 
presence of galleries and holes), already 
affecting the root aspect, 4= damaged 
roots (galleries and holes very frequently 
seen, roots starting to decay), practically 
useless for commercialization, and; 5= 
very damaged roots (plenty of galleries 
and rotted holes, advanced decay), 
completely useless for commercial 
purposes  (Azevedo, 1995).

Insect resistance and root shape were 
scored by three persons in ten roots 
taken at random in each plot. The final 
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score to each plot corresponded to the 
average of the three scores.

The s ta t is t ical  analysis  was 
performed using the program SISVAR 
(Ferreira, 1999). We carried out the 
analysis of variance and then grouped 
the means using the Tukey test (p<0.05). 
The scores for root shape and insect 

damage were transformed into x  
prior to the analysis.

RESULTS AND DISCUSSION

Clone BD-6 produced the largest 
amount of green mass, 11.8 t ha-1. 
Nevertheless, differences among clones 
and cultivars were not significant for 
this characteristic (Table 1). Cardoso 
et al. (2005), evaluating sweet potato 
clones in Vitória da Conquista, Bahia 
State, reported 14.1 and 1.4 t ha-1 as, 
respectively, the highest, clone 1 of 
Janaúba, Minas Gerais State, and lowest 
yields, clone 44, seven months after 
planting. Although roots are the main 
commercial product of sweet potato, 
stems can be used efficiently in animal 
feed. However, there is always a trade-
off between the use of stems and roots. 
To achieve green mass yields higher 
than what is reported here, stems should 
have been harvested earlier, when 

plants were still vigorous, at the peak 
of the vegetative growth. Late harvests 
produce less green mass, as most of the 
leaves have already fallen and stems are 
dried. Research is needed to determine 
the ideal time to harvest the sweet potato 
aboveground part for each genotype 
and region.

The total yield of roots ranged from 
22.0 to 45.4 t ha-1 (Table 1). Cardoso et 
al. (2005) obtained, seven months after 
planting, total yield of roots varying from 
4.1 to 28.5 t ha-1. Clones BD-06, BD-
113-TO, BD-15, BD-38, BD-25, BD-61, 
and cultivar Princesa had statistically 
the highest yields. However, only clone 
BD-06 significantly overcame cultivars 
Brazlândia Branca and Brazlândia Roxa, 
released by Embrapa Hortaliças, and 
here used as controls. The lowest total 
yield of roots was observed in clone 
BD-08 (22.01 t ha-1), also statistically 
similar to the control cultivars. Although 
this was de lowest figure observed in this 
work, it corresponded to an increment 
of 96.2% over the national average 
yield, estimated in 11.2 t ha-1 (CNPH, 
2006). Azevedo et al. (2000), when 
evaluating the performance of sweet 
potato clones, found total yields ranging 
from a minimum of 8.2 (clone 92.676) to 
a maximum of 33.5 t ha-1 (clone 92.762), 
for a six-month cycle. In an experiment 

to assess favorable agronomic traits in 
sweet potato cultivars, Souza (2000) 
observed an average total yield of 
tuberous roots of 17.2 t ha-1.

The performance of the clones 
regarding the commercial yield of 
roots was rather similar to what was 
discussed above: clone BD-06 had the 
highest figure (38.58 t ha-1), statically 
similar to cultivar Princesa (25.87 t ha-1) 
and superior to cultivars Brazlândia 
Branca and Brazlândia Roxa, producing 
95.6% more than the average of the 
two cultivars (Table 1). The best clones 
evaluated by Cardoso et al. (2005) 
had an average yield of marketable 
roots of 15.2 t ha-1, in a seven-month 
cycle. Azevedo et al. (2000), upon 
evaluating the performance of sweet 
potato genotypes, observed yields of 
marketable roots of 13.8, 16.2, 19.6, 
and 12.7 t ha-1, respectively for clones 
92.826, 92.762, and 92.010, and cultivar 
Brazlândia Branca.

Most of the sweet potato that goes 
to the market in large cities in Brazil 
has roots with cream or white flesh, 
and red, cream, orange or white skin. 
It is also possible to find roots with 
yellow or cream skin, and light-yellow, 
salmon, or even purple flesh, like beets, 
all accepted in several specific markets, 
found in different regions (Miranda et 

Table 1. Yield of fresh mass and total and marketable roots, and average mass of total (MTR) and marketable roots (MMR) of sweet potato 
clones (produtividade de massa verde e produtividade total e comercial de raízes e massa média de raízes totais e comerciais de clones de 
batata-doce). Diamantina, UFVJM, 2006.

Clones FM1 (t ha-1) TR1 (t ha-1) MR1 (t ha-1) MTR1 (g) MMC1 (g)
BD-06 11.76 a 45.36 a 38.58 a 233.39 ab 270.36 ab
BD-113-TO  5.04 a 34.43 ab 31.19 ab 151.67 b 201.66 b
BD-15  9.96 a 32.96 ab 29.98 ab 211.07 ab 264.35 ab
BD-38  9.74 a 32.69 ab 29.22 ab 188.12 ab 240.80 ab
BD-25   4.17 a 31.65 ab 27.17 ab 293.02 a 320.95 a
BD-61  9.68 a 30.93 ab 25.83 ab 199.89 ab 278.87 ab
Princesa  8.34 a 28.78 ab 25.87 ab 169.17 b 233.84 ab
BD-65 11.73 a 26.96 b 24.00 ab 156.08 b 186.34 b
Brazlândia Branca  5.18 a 22.75 b 19.73 b 163.12 b 211.37 b
Brazlândia Roxa  5.45 a 22.38 b 19.70 b 141.19 b 199.14 b
Coração Magoado  3.81 a 22.28 b 19.16 b 122.60 b 182.94 b
BD-08  4.41 a 22.01 b 19.43 b 125.70 b 201.64 b
CV(%) 43.09 25.12 26.84   26.19   18.37

Means followed by the same letter in the column do not differ significantly from each other, Tukey test, p<0.05 (médias seguidas de mesma 
letra na coluna não diferem significativamente entre si, teste Tukey, p<0,05); 1FM= yield of fresh mass (produtividade de massa verde); TR= 
total yield of roots (produtividade total de raízes); MR= marketable yield of roots (produtividade comercial de raízes); MTR= average mass 
of total roots (massa média de raízes totais); MMR= average mass of marketable roots (massa média de raízes comerciais).
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al., 1987).
Clones BD-25, BD-06, BD-15, BD-

61, and BD-38 had the largest averages 
for mass of total and marketable roots, 
ranging from 293.0 to 199.89 g for total 
roots, and from 320.95 to 233.84 g for 
marketable roots. Cone BD-25 average 
mass of total roots was 85.7% higher 
than the average for cultivars Brazlândia 
Branca, Brazlândia Roxa, and Princesa 
(Table 1). 

The lowest absolute figures of 
root average mass for both total and 
marketable roots were those of cultivar 
Coração Magoado, 122.6 g and 182.9 
g, respectively, which did not differ 
significantly from the results of the other 
three cultivars included in this assay. 

Souza (2000) observed root average 
masses varying from 72.8 to 139.2 g, 
while Azevedo et al. (2000) reported 
mass of marketable roots from 123.3 
to 261.4 g, for roots harvested six 
months after planting. Resende (2000), 
harvesting 200 days after planting, 
observed average masses of marketable 
roots of 397.6, 387.2, and 381.0 g for 
cultivars Brazlândia Branca, Brazlândia 
Roxa, and Princesa, respectively.

Most clones developed spindle-

shaped roots, an important characteristic 
for the market (Table 2). Cultivar 
Brazlândia Branca, in this experiment, 
produced roots in adequate shape, scoring 
in average 2.1 for the characteristic, in 
disagreement with the results reported 
by Azevedo et al. (2000), when the same 
cultivar scored 3.5. Azevedo (1995) also 
reported roots with shape close to the 
ideal, although observing several clones 
with scores above 3.0 as well.

Genotypes differed significantly 
from each other when it comes to 
resistance to soil insects (Table 2). All 
clones showed high level of resistance to 
soil insects, with scores below 2.0. 

Brazlândia Roxa and Brazlândia 
Branca were the most resistant 
cultivars, although only the first differed 
significantly from cultivar Princesa, the 
other control cultivar in this work. In 
a study by França & Ritschel (2002), 
cultivar Brazlândia Roxa, recommended 
by Embrapa Hortaliças as resistant to 
chrysomelids, also had a score (1.7) 
lower than those of cultivars Brazlândia 
Branca (2.7) and Princesa (3.3). 

Peixoto et al. (1999), when selecting 
sweet potato clones for resistance to 
soil insects, identified eight clones that 

scored below 2.0, with clone Pira 1 
and cultivar Brazlândia Branca, both 
included as controls, scoring 1.6 and 
3.1, respectively. According to França & 
Ritschel (2002), the damage caused by 
soil insects increases with plant cycle, 
as roots stay vulnerable to insects for 
longer periods. This impacts not only 
the breeding for insect resistance, but 
also the practices recommended on an 
integrated pest management program. At 
the same time, it is a clear indication that 
the evaluation and selection of resistant 
genotypes should be carried out later, 
when risks of escapes are reduced.

Clone BD-06 stood out, with high 
yields for green mass and total and 
marketable roots. It also presented good 
level of resistance to soil insects and 
produced spindle-shaped roots, ideal 
for the market. In addition, the white 
skin and white flesh fit into consumer 
preference in several regions.

In developing countries, vitamin 
A deficiency is considered one of the 
leading causes of child death (Low et 
al., 2001). Thus, sweet potato genotypes 
with orange flesh, such as Coração 
Magoado and clone BD-08, usually 
rich in β-carotene (vitamin A precursor), 

Table 2. Root shape, skin and flesh color; and resistance to insects in sweet potato clones (formato, cor da casca e da polpa e resistência a 
insetos de raízes de clones de batata-doce). Diamantina, UFVJM, 2006. 

Clones Root shape1 Resistance to insects2 Skin color Flesh color
BD-65 1.13 1.22 a Purple Purple
BD-113-TO 1.24 1.47 abc Purple White
BD-38 1.48 1.69 abc White White
BD-08 1.49 1.45 abc Cream Dark orange
BD-61 1.70 1.38 ab White Cream
BD-25 1.78 1.24 ab Purple White
BD-06 1.80 1.78 abc White White
Princesa 1.92 2.13 c Cream Cream
BD-15 1.95 1.60 abc White White
Brazlândia Branca 2.09 1.89 bc White Cream
Brazlândia Roxa 2.36 1.26 ab Purple Cream
Coração Magoado 2.48 1.58 abc Light orange Dark orange
CV(%) 12.56 8.85

Means followed by the same letter in the column do not differ significantly from each other, Tukey test, p<0.05 (médias seguidas de mesma 
letra na coluna não diferem significativamente entre si, teste Tukey, p<0,05); 1Root shape according to Azevedo (1995), from 1 (regular 
spindle-shaped roots) to 5 (roots completely unfit for commercial purposes, very irregular and deformed, with many veins and cracks) 
(formato das raízes de acordo com Azevedo (1995), de 1 (raízes fusiformes regulares) a 5 (raízes totalmente inadequadas ao comércio, ir-
regulares e deformadas, com muitas veias e rachaduras)); 2Resistance to insects according to Azevedo (1995), from 1 (roots free of insect 
damage) to 5 (very damaged roots) (resistência a insetos de acordo com Azevedo (1995), de 1 (raízes livres de danos de insetos) a 5 (raízes 
muito danificadas)).

VC Andrade Junior et al.
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although not top ranked regarding root 
yield, can be relevant in the diet of 
deprived families in Brazil, particularly 
in the Vale do Jequitinhonha and in 
Northeastern Brazil. These clones, in 
addition to a yield potential similar to 
cultivars Brazlândia Roxa, Brazlândia 
Branca, and Princesa, have roots with 
adequate shape and good level of 
resistance to soil insects.
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Imagens da capa - Sintomas 
causados por vírus em hortaliças. 
Autores: Antonio Carlos de Ávila 
e Mirtes Freitas Lima

Viroses em hortaliças 
As viroses integram o grupo 

das doenças mais importantes e 
complexas das hortaliças, poden-
do afetar a produtividade e a sua 
qualidade. Diversas hortaliças são 
afetadas por viroses, destacando-
se, pela importância econômica, 
membros das famílias Solanaceae 
(tomate, batata, pimentão e pi-
menta), Cucurbitaceae (melão, 
melancia, abóbora, maxixe e 
pepino), Asteraceae (alface), 
Aliaceae (cebola e alho) e Con-
volvulaceae (batata-doce).

Os sintomas em plantas afe-
tadas são variáveis (Figura capa) 
e diversos fatores podem influen-
ciar a sua expressão como nível 
de resistência da variedade, idade 
da planta na época da infecção, 
grau de virulência da estirpe 
do vírus, ocorrência de mais de 
uma espécie de vírus, nutrição e 
condições ambientais, principal-
mente, temperatura. Em plantas 
infectadas ocorrem alterações no 
metabolismo, resultando em de-
senvolvimento anormal, com pa-
ralisação do crescimento, redução 
da taxa fotossintética, da floração 
e da capacidade de produção. As 
folhas podem exibir mosaicos 
(Figura superior esquerda), mos-
queados e amarelos e, também, 
clareamento de nervuras, necrose, 
enrolamento dos bordos, redução 
de tamanho e deformação. Nos 
frutos, pode ocorrer amadureci-
mento irregular, manchas cloró-
ticas/necróticas e deformações, 
reduzindo o seu valor comercial e 
ainda, redução no tamanho, peso 
e número. As perdas na produção 
podem atingir até 100%. Entre-
tanto, a severidade de sintomas e 
os prejuízos na produção são mais 

pronunciados quando a infecção 
ocorre em mudas.

Considerando a importân-
cia econômica das hortaliças 
afetadas e os prejuízos que cau-
sam, destacam-se os grupos: 
potyvírus (família Potyviridae, 
gênero Potyvirus), tospovírus 
(família Bunyaviridae, gênero 
Tospovirus), geminivírus (família 
Geminiviridae, principalmente 
o gênero Begomovirus) e toba-
movírus (gênero Tobamovirus; 
não classificado em nenhuma 
família). Alguns desses vírus 
apresentam ampla distribuição 
em áreas cultivadas, ocasionando 
frequentemente perdas significa-
tivas. Com exceção dos tobamo-
vírus que são disseminados entre 
plantas durante os tratos culturais, 
os vírus dos demais gêneros são 
disseminados por insetos. A 
flutuação populacional desses in-
setos ocorre segundo as condições 
ambientais e os maiores prejuízos 
são geralmente, observados em 
temperaturas elevadas e baixa 
umidade relativa, que favorecem 
a ocorrência de altas populações 
do inseto e, consequentemente, a 
disseminação de vírus dentro ou 
entre plantios. Esta informação é 
importante e deve ser considerada 
na definição das medidas de con-
trole baseadas no escalonamento 
de plantio.

Várias espécies de potyvírus 
afetam as hortaliças, entre as 
quais, o Potato virus Y (PVY) 
é uma das mais importantes, 
causando mosaico em batata (Fi-
gura superior direita), pimentão e 
pimenta e a risca do tomateiro, em 
tomate. Pode tornar-se limitante à 
produção, afetando o desenvol-
vimento da planta, reduzindo a 
produtividade e a qualidade dos 
frutos. O Pepper yellow mosaic 
virus (PepYMV) infecta tomate, 
pimentão e pimenta e pode ser 
encontrado em várias regiões 
produtoras do País. Plantas in-
fectadas exibem mosaico amarelo 
e deformação foliar. Em cucur-
bitáceas, Papaya ringspot virus 
(PRSV), Zucchini yellow mosaic 
virus (ZYMV) e Watermelon 
mosaic virus (WMV) ocorrem em 
alta frequência, principalmente 
o PRSV, causando mosaico, 
embolhamento e redução da área 
foliar (Figuras superior central; 
inferior esquerda), resultando 
em produção reduzida e frutos 
de baixa qualidade. O Lettuce 
mosaic virus (LMV) é o potyví-
rus mais importante em alface, 

sendo transmitido por sementes 
infectadas, que carreiam o inó-
culo primário do vírus para o 
campo. Outros potyvírus também 
importantes em hortaliças são 
Sweet potato feathery mottle virus 
(SPFMV), Onion yellow dwarf vi-
rus (OYDV) e Leek yellow stripe 
virus (LYSV), em batata-doce, 
cebola e alho, respectivamente. 
Esses vírus são transmitidos por 
afídeos (pulgões) de maneira não-
persistente. A aquisição do vírus 
pelo inseto em plantas infectadas 
e a sua transmissão para plantas 
sadias ocorre em 15-60 segundos, 
durante a “picada de prova”. 
A rapidez na aquisição e trans-
missão desses vírus pelo vetor 
torna ineficaz o controle químico 
do inseto visando a redução da 
disseminação do vírus dentro do 
plantio. Neste caso, a inoculação 
do vírus pode ter ocorrido, antes 
que o inseticida possa ter algum 
efeito sobre o inseto.

As tospoviroses, conhecidas 
como “vira-cabeça”, estão entre 
as principais doenças que afetam 
tomateiro, pimentão, pimenteira 
e alface, sendo responsáveis por 
perdas severas na produção. São 
causadas por várias espécies de 
tospovírus, sendo as mais impor-
tantes Tomato spottted wilt virus 
(TSWV), Groundnut ringspot 
virus (GRSV) e Tomato chlorotic 
spot virus (TCSV), diferenciadas 
por sorologia, utilizando-se anti-
soros específicos. Plantas afeta-
das podem apresentar clorose e 
anéis cloróticos e/ou necróticos 
em folhas e frutos; estes últimos 
ficam inviáveis para a comerciali-
zação; pode ocorrer ainda necrose 
de brotos terminais e nanismo 
acentuado da planta. Outros tos-
povírus em hortaliças são Zucchi-
ni lethal chlorosis virus (ZLCV) 
que infecta abobrinha-de-moita, 
com maior ocorrência no estado 
de São Paulo, e Iris yellow spot vi-
rus (IYSV) em cebola, detectado, 
inicialmente, na região Nordeste. 
Esses vírus são transmitidos de 
maneira circulativa-propagativa, 
por pelo menos dez espécies de 
tripes. Frankliniella schultzei 
é a espécie mais importante na 
América do Sul. O vírus é adqui-
rido pelo tripes ao se alimentar 
em planta infectada, na fase 
de larva. Durante o período de 
incubação de 3-10 dias, o vírus 
se multiplica no inseto e, quando 
na forma adulta, o tripes torna-se 
apto a transmitir o vírus por toda 
sua vida. As várias espécies de 

tospovírus e do vetor e o amplo 
círculo de hospedeiros destes 
vírus, dificultam o controle da 
doença e o desenvolvimento de 
cultivares resistentes.

Os begomovírus, tornaram-se 
um sério problema em tomateiro, 
após introdução e disseminação 
da mosca branca Bemisia taba-
ci biótipo B ou B. argentifolii 
(Figura central direita) no País. 
Têm sido detectados também 
em hortaliças como pimentão 
e pimenta. Plantas infectadas 
apresentam amarelecimento na 
base  dos folíolos e clareamento 
de nervuras e, posteriormente, 
mosaico amarelo. Outros sinto-
mas são rugosidade, redução de 
tamanho e enrolamento dos bor-
dos dos folíolos (Figuras central 
esquerda; inferior direita). A sua 
transmissão por mosca branca 
ocorre de maneira persistente-
circulativa. O vírus é adquirido 
pelo inseto em 15-30 minutos de 
alimentação em planta infectada. 
As partículas do vírus circulam 
no corpo do inseto por cerca de 
24 horas e, a mosca-branca, en-
tão virulífera, torna-se capaz de 
transmitir o vírus.

Há diversos outros vírus 
igualmente importantes em hor-
taliças: Potato leafroll virus 
(PLRV, gênero Polerovirus, fa-
mília Luteoviridae) em batata, 
Cucumber mosaic virus (CMV, 
gênero Cucumovirus, família 
Bromoviridae) e Squash mosaic 
virus (SqMV, gênero Comovirus, 
família Comoviridae) em cucurbi-
táceas e Pepper mild mottle virus 
(PMMoV, gênero Tobamovirus) 
em pimentão e pimenta. O SqMV 
e o PMMoV são transmitidos por 
sementes infectadas em até 10 e 
29%, respectivamente.

Não existem medidas cura-
tivas para doenças causadas por 
vírus. As estratégias de controle 
a serem adotadas devem ser 
preventivas, visando evitar ou 
reduzir a ocorrência de infecção 
e o seu efeito na produção e na 
qualidade dos frutos. Medidas 
de manejo que integrem práticas 
culturais para reduzir as fontes de 
inóculo do vírus e/ou do vetor em 
campo, com o controle químico 
do vetor, além da resistência ge-
nética quando disponível, podem 
reduzir significativamente as per-
das devido a essas doenças.

(Mirtes F. Lima; Antônio C. 
Ávila; Embrapa Hortaliças, C. 
Postal 218, 70351-970 Brasilia-
DF; mflima@cnph.embrapa.
br; avila@cnph.embrapa.br)


