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RESUMO

Com o objetivo de avaliar a produção
de mudas de melancia, em bandejas de
plástico com diferentes substratos, um
experimento foi conduzido no Laboratório
Didático da UFCG/CCTA/UATA, em Pombal
– PB. Onde foi comparada às seguintes
mistura de matérias, para a obtenção dos
substratos: T1= Plantmax, T2= esterco
bovino+solo+areia (1:1:1 v/v/v); T3= esterco
bovino+barro+areia (1:1:1 v/v/v); T4= esterco
bovino+solo (3:1 v/v); T5= esterco bovino+barro
(3:1 v/v); T6= esterco ovino+solo+areia (1:1:1
v/v/v); T7= esterco ovino+barro+areia (1:1:1 v/
v/v); T8= esterco ovino+solo (3:1 v/v); T9=
esterco ovino+barro (3:1 v/v). Aos 30 dias
foram avaliadas: altura de plantas, número de
folhas, diâmetro do colo, massa seca da parte
aérea das plantas, massa seca da raiz; massa
seca total e estabilidade do torrão. Para altura
de plantas e número de folhas, os substratos
esterco bovino+barro e esterco bovino+solo
promoveram maiores valores,
respectivamente. Enquanto que, não houve
efeito significativo para a massa seca da parte
aérea, massa seca total e estabilidade do
torrão. Para aos valores de massa seca de
raiz, Plantmax foi o substrato responsável pelo
maior valor, no entanto não diferiu dos demais
com exceção do esterco ovino+barro+areia.
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bovino, esterco ovino, bandeja de plástico.
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ABSTRACT

Evaluation of different types of
substrates in the production of

watermelon

With the aim of evaluating the production
of watermelon changes, in plastic trays with
different substrate, an experiment was corried In
UFCG/CCTA/UATA. Where it was compared the
following the mixture of materials for the attainment
of substrate: T1= Plantmax, T2= bovine
manure+soil+sand (1:1:1 v/v/v); T3= bovine
manure+mud+sand (1:1:1 v/v/v); T4= bovine
manure+solo (3:1 v/v); T5= bovine manure+mud
(3:1 v/v); T6=  sheep manure+soil+sand (1:1:1 v/
v/v); T7= sheep manure+mud+sand (1:1:1 v/v/v);
T8= sheep manure+soil (3:1 v/v); T9= sheep
manure+mud (3:1v/v). To the 30 days they had
been evaluated: height of plants, leaf number,
diameter of the col, dry mass of the aerial part of
the plants, dry mass of the root; total dry mass
and stability of the clod. For height of plants and
leaf number, the substrate esterco bovine+mud
and esterco bovino+soil had promoted greaters
values, respectively. Whereas, did not have
significant effect for the dry mass of the aerial part,
total dry mass and stability of the clod. For the
values of dry mass of root, Plantmax was the
responsible for the biggest value, however it did
not differ from excessively with exception of
esterco sheep+mud+sand.

KEYWORD: Citrullus lanatus, bovine manure,
sheep manure, Polystyrene.
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INTRODUÇÃO

A melancia (Citrullus lanatus Thunb.), constitui-se em um dos principais cultivos da
horticultura brasileira, devido ao seu potencial produtivo e relevante papel socioeconômico.
Em 2006, foram produzidas no Brasil 1.946.912t, ficando atrás apenas da laranja 18.032.313t,
banana 6.956.179 t, abacaxi 3.430.721 t e coco-da-baia 1.985.478 t (IBGE, 2007) e, em Goiás
foram cultivados cerca de 4.500 ha obtendo-se uma produtividade de 20 t ha

-1
 (SEPIN, 2007).

A melancia é a cultura Cucurbitácea com maior produção a nível mundial. A Ásia produz cerca
de 90% do total mundial; a China apenas contribui com 69% do total mundial. A Europa
representa 5% da produção mundial. A Espanha é o principal produtor europeu, seguida da
Grécia e da Itália. África produz cerca de 4,5% do total mundial.

O Egito produz mais de 50% da produção do continente africano (FAO, 2009). Porém
produção nacional da melancia é considerada baixa, muitas vezes explicada por diversos
problemas fitotécnicos. Para a melancia a fase da produção de mudas tem recebido atenção,
segundo Sousa et al. (2008), a produção de mudas constitui em uma das etapas mais
importantes, pois dela depende o desempenho produtivo das plantas e a qualidade do produto
destinado ao mercado consumidor. Alguns estudos com relação à substratos na produção de
mudas de olerícolas tem sido realizados (Andriolo et al., 2001), permitindo a melhoria da
qualidade das mesmas. Propriedades físicas, químicas e biológicas dos substratos podem
influenciar a germinação e o desenvolvimento das mudas, em diferentes situações. Araújo
Neto et al., (2002) avaliaram o crescimento de mudas de melancia cv. Crimson Sweet, aos 32
dias após a semeadura, em condições de casa de vegetação, submetido em diferentes
substratos e volumes de recipientes, constatando que o substrato Plantimax® e substrato A
(esterco de curral, terra, carvão vegetal e areia, na proporção de (2:1:1:1 v/v) foram semelhantes,
atingindo maior acúmulo de matéria fresca aos 32 dias após a emergência, com recipiente de
60 ml. A utilização de esterco caprino na composição de substrato proporcionou boas respostas
na produção das mudas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes substratos
na produção de mudas de melancia.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no Laboratório Didático da Unidade Acadêmica de
Agronomia e Tecnologia de Alimentos, do Centro de Ciências Tecnologia Agroalimentar, da
Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Pombal - PB, na latitude de 6º 46’ S e
longitude de 37º 47’ W. A temperatura média do município é de 28º C, com médias mensais
oscilantes entre 25º C nos meses de julho/agosto, e de 27º C nos meses de janeiro/fevereiro.

Os tratamentos testados foram: T1= Plantmax (testemunha); T2= esterco
bovino+solo+areia (1:1:1 v/v/v); T3= esterco bovino+barro+ areia (1:1:1 v/v/v); T4=esterco
bovino+solo (3:1 v/v); T5= esterco bovino+barro (3:1v/v); T6=esterco ovino+solo+areia (1:1:1
v/v/v); T7= esterco ovino+barro+areia (1:1:1v/v/v); T8= esterco ovino+solo (3:1 v/v); T9= esterco
ovino+barro (3:1 v/v). O delineamento empregado foi em blocos inteiramente casualizados,
com quatro repetições. Os substratos foram vertidos sobre as bandejas de plástico de 200
células. No centro de cada uma das células foi feito um orifício de 0,5 m, onde foi colocada
duas sementes de melancia cv. Crimson Select. Passados os dez dias após a semeadura foi
feito o desbaste, deixando assim uma planta por células.
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As bandejas foram colocadas sobre uma bancada de madeira, com uma distância de
0,5 cm do solo. A irrigação foi realizada manualmente com a utilização de regadores de crivos
finos de modo a manter a umidade constante, tendo-se o cuidado para não drenar o substrato.
As características variáveis analisadas em 30 dias foram: altura de plantas, número de folhas,
diâmetro do colo, massa seca da parte aérea, da raiz e total e estabilidade do torrão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1, verificou-se que para altura de planta os resultados demonstraram que foi o
substrato composto por esterco bovino+barro que promoveu o maior valor, no entanto este
deferiu apenas dos substratos formulados com esterco ovino+solo+areia e esterco
ovino+barro+areia, sendo este último o que apresentou muda de menor tamanho. Verificou-se
também que o número maior de folhas nas mudas de melancia foi encontrado no substrato
esterco bovino+solo, porém não difere dos demais tratamentos com exceção do T7 (esterco
ovino+solo+areia).

Os resultados para número de folhas estão acima dos obtidos para mudas de
pimentão por (Barros Júnior et al., 2008), que observaram superioridade dos compostos
1 (esterco bovino, esterco caprino, cama de galinha e folhas de cajueiro) e 2 (esterco
bovino e restos culturais de feijão, amendoim, gergelim e de plantas espontâneas) com
2,66 e 2,68 folhas por planta, respectivamente; no entanto estes valores foram superiores
ao substrato Plantmax (2,44).

Para o diâmetro do colo não houve efeito significativo, em função dos substratos que
foram utilizados. Mendonça et al. (2008) avaliando a produção de mudas de melancia “Mickylee”
usando diferentes porcentagens de esterco bovino e terra de barranco na composição do
substrato, observaram que a utilização de esterco bovino incrementou o diâmetro do colo, no
qual obteve máximo com 44% de esterco. Quanto as valores de massa seca de raiz (Tabela
2), verificou-se que Plantmax foi o substrato responsável pelo maior valor,no entanto não diferiu
dos demais com exceção do esterco ovino+barro+areia. Souza et al. (2004) avaliando três
tipos de substratos (Gold Mix 47, Plantmax e composto orgânico) não observaram efeito
significativo para a massa seca de raiz . De acordo com a Tabela 2, verifica-se que não houve
efeito significativo para a massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca total (MST) e
estabilidade do torrão.

Os resultados para MSPA e MST demonstram que os substratos alternativos
testados não promoveram redução no acúmulo de massa seca das mudas, quando
comparados com a testemunha (Plantmax). Entretanto, ao se observar os valores
absolutos para a massa total e estabilidade do torrão constata-se que os maiores
resultados foram proporcionados, respectivamente pelo esterco ovino+solo (1,55) e
esterco bovino+solo+areia (2,60).

De forma geral, observou-se no trabalho, que entre as formulações de substratos
avaliadas, as composições com os estercos, de qualquer das duas fontes animais com
um material agregante solo ou barro foram satisfatórias para o desenvolvimento aéreo
das mudas, porém a presença da areia melhorou a condição do substrato para o
crescimento das raízes o que também causou efeito sobre a estabilidade do torrão pelo
arranjo das raízes.
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Tabela 1. Altura total de plantas, Número de folhas e Diâmetro do colo em função dos diferentes substratos.
[Total height of plants, leaf Number and Diameter of the col in function of different substrate]. UFCG/CCTA/UATA.
Pombal - PB. 2009.

Tratamentos Altura total de plantas (cm) Número de folhas Diâmetro do colo (cm)

T1 – Plantmax  6,6abc 4,52ab 2,43a

T2 - esterco bovino + solo + areia  6,6abc 4,62ab 2,44a

T3 - esterco bovino + barro + areia 6,28 abc 4,17ab 2,54a

T4 - esterco bovino + solo  7,45 ab 4,80 a 2,68a

T5 - esterco bovino + barro 7,52 a 4,60 ab 2,59a

T6 - esterco ovino + solo + areia   5,85 bc 4,32 ab 2,45a

T7 - esterco ovino + barro + areia 5,60 c 4,05 b 2,51a

T8 - esterco ovino + solo 6, 61abc 4,47ab 2,67a

T9 - esterco ovino + barro 6,26 abc 4,47ab 2,56a

DMS 1,65 0,69 0,39

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem significativamente pelo Teste de Tukey a 5% de
probabilidade (Averages followed for the same letter in the columns significantly do not differ by Test from Tukey
to 5% probability).

Tabela 2. Massa seca da parte área, massa seca da raiz, massa seca total e estabilidade do torrão de mudas
de melancia, em função dos diferentes substratos. [Dry mass of the part area, dry mass of the root, total dry
mass and stability of the torrão of watermelon changes, in function of different substrate]. UFCG/CCTA/UATA.
Pombal - PB. 2009.

Tratamentos
Massa seca Massa seca Massa seca Estabilidade

da raiz  da parte aérea  total  do torrão

T1 - Plantmax 0, 26a 0,88a 1,14a 1,82a

T2 - esterco bovino + solo + areia 0,15ab 0,83a 0,98a 2,32a

T3 - esterco bovino + barro + areia 0, 18ab 0,69a 0,87a 2,60a

T4 - esterco bovino + solo 0, 16ab 0,84a 0,88a 2,42a

T5 - esterco bovino + barro 0,15ab 0, 90a 0,99a 2,25a

T6 - esterco ovino + solo + areia 0,22ab 0,72a 0,22a 2,40a

T7 - esterco ovino + barro + areia 0,12b 0,74a 0,83a 2,55a

T8 - esterco ovino + solo 0,21ab 0,90a 1,55a 1,67a

T9 - esterco ovino + barro 0,20ab 0,72a 0,92a 1,75a

DMS 0,13 0,30 0,48 1,12

* Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem significativamente pelo Teste de Tukey a 5% de
probabilidade (Averages followed for the same letter in the columns significantly do not differ by Test from Tukey
to 5% probability).


