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carta do editor

A partir de 22 de Outubro, a pedido da atual Diretoria da SOB, assumi a presidência da
Comissão Editorial da Horticultura Brasileira.

Primeiramente, gostaria de contar com o apoio de todos os associados da SOB para que nossa
Revista continue prestando um serviço de boa qualidade para todos os seguimentos que traba-
lham com Olericultura no Brasil. Embora não seja uma tarefa fácil, ela se torna  amena graças à
colaboração dos Editores Associados e dos Consultores “ad hoc” que  vêm efetivamente contri-
buindo para melhorar a qualidade da Horticultura Brasileira. Entretanto, a qualidade dos artigos
publicados em nossa revista depende mais do empenho dos autores no sentido de enviar trabalhos
com melhor conteúdo técnico-científico e dentro das normas da revista.

O apoio financeiro da FINEP à nossa revista tem sido de primordial importância e irá facilitar
o cumprimento  da meta de publicarmos três números anuais já a partir de 1999.

Nesta oportunidade solicito o empenho de todos os nossos leitores no sentido de divulgar
nossa revista e convidar, sempre que possível for, o maior número de pessoas para fazer parte da
nossa sociedade. O fortalecimento da SOB irá possibilitar uma melhor prestação de serviço aos
associados e à sociedade brasileira em geral.

Finalmente, gostaria de agradecer ao nosso colega Paulo Eduardo de Melo, que no período de
16 de abrial de 1997 a 21 de outubro de 1998 esteve à frente da Comissão Editorial de nossa
revista, pela dedicação e eficiência com que exerceu suas funções.

Leonardo de Brito Giordano
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carta ao editor
NAKANO, O. As pragas das hortaliças: seu controle e o selo verde. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 17, n. 1, p. 04-05, março 1999.

As pragas das hortaliças: seu controle e o selo verde.
Octávio Nakano
USP - ESALQ, Depto. de Entomologia, C. Postal 9, 13.418-900 Piracicaba - SP.

RESUMO
O plantio de hortaliças no Brasil ocupa uma área aproximada de

326 mil hectares. Todas as hortaliças são exigentes na aplicação de
defensivos, o que cria não só riscos de intoxicação de agricultores,
mas também de consumidores, devido aos resíduos tóxicos nos ali-
mentos. Isso acontece porque na maioria dos casos há poucas op-
ções de controle de pragas além do controle químico. O controle
biológico é pouco explorado porque, em plantas de ciclo curto, as
chances de que o predador ou parasitóide atuem com eficiência são
reduzidas. O controle físico, por sua vez, tem apresentado uma im-
portância relativa crescente, à medida que é divulgado o uso de ar-
madilhas luminosas, de feromônio e de atração pela cor, sendo a
amarela a mais usual. Porém, quando pragas exóticas ou não sur-
gem em surtos, favorecidas por condições propícias, somente a uti-
lização de inseticidas é capaz de prevenir os prejuízos econômicos
da lavoura. Por esse motivo e também pela crescente conscientização
da população em relação à proteção do ambiente e à sua própria
saúde, a existência de um selo verde ou selo de qualidade, que asse-
gure o uso correto de defensivos, é uma tarefa que se impõe nos dias
de hoje, cabendo às autoridades o inicio do processo. Em São Paulo,
a Secretaria de Agricultura iniciou a implantação do selo de quali-
dade através de morangos produzidos em Atibaia. Outras hortaliças
estão sendo cogitadas para receber o selo verde.

Palavras-chave: produção orgânica, contaminação, surtos.

ABSTRACT
Vegetable pests: their control and the green-certificate.
Vegetable crops in Brazil cover an area of about 326 thousand

hectares. All vegetables require insecticide application, which represents
a threat not only to producers due to risks of intoxications, but also to
consumers, due to residues in food. This situation has arisen because, in
the majority of the instances, there are few alternatives of chemicals for
pest control. Biological control is rarely exploited because, in case of
short-cycle plants such as most vegetables, there is little time for effective
action of predators and parasitoids. Physical measures, on the other hand,
are showing a relative arise in importance, with occasional use of light,
pheromone, and mostly yellow color traps. However, when outbreaks
of exotic or native pests occur, associated with favorable conditions,
only chemical control can mitigate the economic losses in the crop. For
this reason, and as a result of the increasing public awareness regarding
health and the environment, the creation of a green-certificate or quality-
certificate, which assures that, if chemicals are used in the development
of products, they must be used properly, is a task that must be imposed
immediately, with authorities responsible for instructing the process. In
the State of São Paulo the Secretary of Agriculture began the
implementation of a quality-certificate for strawberries produced in the
Atibaia county. Other vegetables are now being considered for inclusion
in the a green-certificate scheme.

Keywords: organic production, contamination, outbreaks.

(Aceito para publicação em 16 de novembro de 1998)

Estima-se que as hortaliças movi-
mentem no Brasil anualmente, so-

mente com o uso de defensivos, cerca
de 70 milhões de dólares, sendo planta-
das em uma área aproximada de 326 mil
ha (Anuário Estatístico da Agricultura
Brasileira, 1998), que se concentra pre-
dominantemente ao redor dos grandes
centros. Em decorrência dessas carac-
terísticas muito específicas, o cultivo de
hortaliças contribui consideravelmente
para aumentar os problemas relativos à
saúde humana, tanto no que diz respei-
to à contaminação dos agricultores,
como também à contaminação dos con-
sumidores, expostos aos resíduos de
agrotóxicos presentes nas verduras, le-
gumes e frutos, a maioria deles consu-
midos in natura. É comum a constatação
de agricultores pulverizando dia após
dia as lavouras, sem a devida proteção
de seu corpo, incluindo olhos, nariz e
boca. O desconhecimento do perigo que

isso pode representar ao seu próprio or-
ganismo é muitas vezes repassado ao
consumidor de seu produto hortícola,
seja pela utilização de inseticidas não
recomendados, seja pelo desrespeito aos
períodos de carência, em desacordo com
as recomendações oficiais.

Um agravante adicional a todos es-
ses inconvenientes é o aumento do con-
sumo de defensivos cada vez que uma
nova praga ou doença é introduzida no
país. Muitas vezes é necessário lançar
mão de novos inseticidas, pois os con-
vencionais e devidamente autorizados
podem não ser eficazes, tendo em vista
que as pragas introduzidas já vem resis-
tentes a muitos princípios ativos desde
o seu local de origem. A globalização,
sem dúvida, irá facilitar cada vez mais
a entrada de novos organismos nocivos,
já que a maioria deles é introduzida
involuntariamente, através de alimentos
e outros vegetais adquiridos a preços

competitivos em outros países. Nos úl-
timos anos, somente no setor hortifru-
tícola, o Brasil recebeu nada menos que
cinco novas pragas: a traça-do-tomatei-
ro, os tripes Thrips palm e Frankliniella
occidentalis, a mosca-branca (Bemisia
argentifolii), a traça-da-macieira e a lar-
va-minadora-das-folhas em citros.

Mas os problemas não se resumem
apenas a pragas exóticas. A mosca-bran-
ca (Bemisia tabaci) causou sérios pro-
blemas nos anos de 1973 a 1975, quan-
do houve a expansão da soja, seu hos-
pedeiro favorito, no país. Nessa época,
a mosca-branca se disseminou para áreas
de cultivo do feijoeiro, causando enor-
mes prejuízos. As hortaliças, como
solanáceas e curcubitáceas, também fo-
ram intensamente atacadas. Um surto da
mosca-minadora do gênero Liriomyza
também surgiu por volta de 1980
(Nakano & Setten, 1980), atacando hor-
taliças. Dois ou três anos após este sur-
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to, a mosca-minadora voltou ao seu ní-
vel de equilíbrio. A traça-da-batata sur-
giu também com intensidade por volta
de 1977 (Prieto, 1980), porém, desta
feita, também em cultivo de tomate, la-
voura onde antes nunca havia sido cons-
tatada. Hoje, tanto a traça-da-batata
quanto a traça-do-tomateiro têm as duas
espécies de hortaliças como hospedei-
ras, havendo porém preferência pelas
lavouras que atacavam originariamen-
te. A broca-pequena-do-tomate e a tra-
ça-das-crucíferas têm aparecido também
em forma de surtos, sem que estudos
tenham sido feitos para determinação
dessas ocorrências.

A natureza, por causa das variações
climáticas, tem sido a principal respon-
sável pelos surtos de pragas já conheci-
das, como o ácaro-da-leprose em citros
e, mais recentemente, em café; cigarras
e larvas de Chironomideos em raízes de
cafeeiro; lagarta-do-cartucho em milho;
percevejos em milharais e, cigarrinhas
em citros. Tais pragas têm exigido, quan-
do a população explode, aplicações su-
cessivas de inseticidas e, nesses casos,
são difíceis de serem controladas, devi-
do provavelmente ao sistema nervoso dos
insetos se encontrar menos suscetível a
substâncias que atuam nesse órgão.

Para os cultivos de hortaliças são
poucos os agrotóxicos registrados visan-
do o controle de pragas, exceção feita
às solanáceas e cucurbitáceas. Em ge-
ral, não existe interesse das empresas
que comercializam esses produtos em
registrá-los, tendo em vista o elevado
custo do investimento necessário à sua
aprovação, sem o devido retorno eco-
nômico. Outros tipos de controle, como,
por exemplo, o controle biológico não
se viabilizam porque as lavouras são de
ciclo curto, o que dificulta o desenvol-
vimento populacional de predadores e
parasitóides que possam atuar em tem-
po hábil. Os agentes microbianos, como
os fungos Paecilomyces spp. e
Aschersonia aleurodys podem solucio-
nar o problema, mas são necessárias
condições de umidade e temperatura
elevadas para que possam atuar com
rapidez. Quando produzidos em labo-
ratório e aplicados no campo, muitas
vezes não encontram condições adequa-
das para atuarem dentro do desejado.

Assim sendo, o controle físico, como
o uso de armadilhas luminosas e arma-
dilhas de cor com adesivos, tem sido o
mais pesquisado. Embora os trabalhos

realizados até aqui não tenham condu-
zido a resultados imediatos, esses mé-
todos têm sido recomendados dentro de
um sistema de integração com o con-
trole químico. As recentes pesquisas
com plantas transgênicas poderão a
médio e longo prazo solucionar muitos
problemas de ordem fitossanitária. En-
tretanto, essa nova vertente esbarra tam-
bém na economicidade de sua produção:
por serem pesquisas que demandam alto
investimento, em geral estão voltadas
para grandes lavouras como algodão,
soja, milho e cana-de-açúcar.

Restam, portanto, poucas opções de
controle de pragas em hortaliças, razão
pela qual o controle químico é predo-
minante. Por esse motivo, as autorida-
des do governo deveriam priorizar pe-
didos para aplicação de novas substân-
cias, menos tóxicas, porém eficientes,
facilitando inclusive os meios para a sua
rápida adoção no campo. Paralelamen-
te a isso, os resíduos em hortaliças de-
vem ser melhor fiscalizados, com am-
pla assistência aos agricultores para que
não ocorram abusos. Os institutos ofi-
ciais deveriam receber mais incentivos
para análise de resíduos de defensivos,
seja instalando mais laboratórios dedi-
cados a este fim, seja contratando téc-
nicos para realizar essas avaliações.
Através da análise e fiscalização, seria
fácil a implantação de um selo verde
para os produtores de hortaliças. As pró-
prias secretarias de agricultura dos es-
tados poderiam oferecer como prêmio
aos agricultores o selo verde, que repre-
sentaria uma garantia de que o alimento
não contem defensivos em excesso ou
em níveis prejudiciais a saúde publica.

Em meados de 1996, a Secretaria de
Agricultura do Estado de São Paulo
implantou na região produtora de mo-
rango de Atibaia um programa desse
tipo, fornecendo a 338 produtores inte-
ressados o selo de qualidade para a sa-
fra daquele ano (Figura 1). Esses pro-
dutores receberam assistência quanto ao
uso adequado de produtos químicos e,
ao mesmo tempo, fiscalização.
Desmotivados, talvez pela falta de pro-
paganda e consequentemente paridade
nos preços em relação aos outros pro-
dutores, o programa se reduziu a ape-
nas 87 agricultores no ano seguinte.

A garantia de alimentos de qualida-
de, incentivada pelo governo, deveria ser
acompanhada de intensa propaganda
para que o consumidor passasse a valo-

rizar o selo verde ou selo de qualidade,
estabelecendo uma preferência no mo-
mento da compra. A adoção do manejo
de pragas e doenças deve ser estimula-
da na área hortícola, tanto através da
implantação do selo verde fornecido
pelas autoridades, quanto através de as-
sistência a fiscalização, garantindo ao
consumidor uma alimentação segura.

A Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz, da Universidade de
São Paulo, através do Departamento de
Entomologia, com o apoio da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo, vem financiando pesquisas visan-
do a redução da aplicação de produtos
químicos em plantios de tomate pelo
ensacamento do fruto (penca). A vanta-
gem do sistema é a proteção dos frutos
contra as brocas e, ao mesmo tempo, pro-
teção contra as pulverizações diretas com
fungicidas e inseticidas. Evidentemente
esse processo encarece o custo de pro-
dução. Entretanto, a qualidade oferecida
ao consumidor mais exigente é vantajo-
sa para o agricultor, que poderá inclusi-
ve receber um ágio sobre essa produção.
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Identificação de progênies de tomateiro resistentes à murcha-bacteriana.
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Mariano 2
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RESUMO
Uma amostra de 660 plantas de uma população F

6
 de tomateiro,

obtida pelo cruzamento das cultivares CL5915-93 (moderadamente
resistente) e IPA-6 (suscetível) foi avaliada para resistência a
Ralstonia solanacearum em condições de campo (28 ± 4ºC e UR 70
± 5,5%), em março de 1996 na UFRPE. Plantas com 20 dias foram
inoculadas com a biovar III do patógeno pela deposição de 5 ml de
uma suspensão (5x108 UFC/ml) na base de cada planta, duas horas
antes do transplantio para canteiros no campo. As avaliações foram
realizadas em intervalos semanais até os 70 dias após inoculação.
No final do ciclo da cultura foram selecionadas 151 plantas que não
apresentaram sintomas e desse material, uma progênie foi
retrocruzada com a cultivar IPA-6. Em casa-de-vegetação, 40 pro-
gênies (geração F

2
) resultantes deste retrocruzamento foram

selecionadas para resistência, em setembro de 1997 (35±5,5ºC e UR
de 77±2,5%). A metodologia de inoculação foi a mesma descrita
anteriormente. As avaliações foram realizadas aos quatro, sete, dez,
treze e 16 dias após a inoculação, estimando-se a incidência e seve-
ridade da doença. Foi também avaliado o comportamento de resis-
tência das plantas através dos períodos de incubação e latência. Vin-
te e oito dias após a inoculação, avaliou-se ainda a existência de
infecção latente nas progênies resistentes, pela presença de
escurecimento dos vasos e isolamento do patógeno. Foi observada
incidência da doença em 95% das progênies. Oito progênies foram
classificadas como moderadamente resistentes e oito como resisten-
tes. Os períodos médios de incubação e latência observados foram
curtos (4,5 e 4,8 dias) para a testemunha suscetível e longos (11,6 e
12,9 dias), para as progênies resistentes. Foi detectada infecção la-
tente em 45% das progênies resistentes.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, Ralstonia solanacearum,
Pseudomonas solanacearum, resistência genética, inoculação,
condições controladas, incidência, severidade, curva de progresso
da doença, melhoramento.

ABSTRACT
Identification of tomato progenies for resistance to bacterial

wilt.
Six hundred and sixty F

6
 plants obtained from the crossing of

cultivars CL5915-93 (moderately resistant) and IPA-6 (susceptible)
were screened for resistance to bacterial wilt (Ralstonia
solanacearum) under field conditions (28 ± 4ºC and RH 70 ± 5,5%)
in March 1996 at UFRPE. Twenty-day-old seedlings were inoculated
with biovar III of the pathogen by pouring 5 ml of a suspension
(5x108 UFC/ml) at the base of each seedling, two hours prior to
transplanting. Evaluations were performed at weekly intervals until
70 days after inoculation. At the end of the crop cycle, 151
symptomless plants were selected and from this material one progeny
was backcrossed with the cultivar IPA-6. 40 progenies (F

2
) from

this backcross were screened for resistance under greenhouse
conditions (35 ± 5,5ºC and RH 77 ± 2,5%) in September 1997, using
the inoculation method previously described. Evaluations of disease
incidence and severity were made four, seven, ten, thirteen and 16
days after inoculation. The resistance reaction was also evaluated
through incubation and latency periods. Twenty-eight days after
inoculation the existence of latent infection in the resistant progenies
was evaluated through vascular discoloration and pathogen isolation
from processing material. Disease incidence was observed in 95%
of the progenies. Eight progenies were ranked as moderately resistant
and eight as resistant. The average incubation and latency periods
were short (4.5 at 4.8 days) for control susceptible progenies and
long (11.6 at 12.9 days) for resistant progenies. Latent infection was
detected in 45% of resistant progenies.

Keywords: Lycopersicon esculentum, Ralstonia solanacearum,
Pseudomonas solanacearum, genetic resistance, inoculation,
controlled conditions, incidence, severity, disease progress curve,
breeding.

(Aceito para publicação em 09 de novembro de 1998)

A murcha-bacteriana, causada por
Ralstonia solanacearum (Smith)

Yabuuchi et al. (Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith), é a mais
importante doença bacteriana do toma-
teiro e do pimentão no Nordeste do Bra-
sil, limitando o cultivo destas solanáceas
em muitas áreas do estado de
Pernambuco (Mariano & Michereff,
1994). Entre as medidas mais eficientes
de controle, inclui-se a resistência ge-

nética. Entretanto, o controle efetivo da
doença é dificultado pela grande varia-
bilidade fisiológica de R. solanacearum,
pela extensa gama de hospedeiros do
patógeno e pela complexidade que en-
volve a sobrevivência da bactéria no
solo (Kelman, 1976). Várias estratégi-
as têm sido desenvolvidas, sendo algu-
mas de aplicação limitada, geralmente
específicas à espécie e ao local onde
foram desenvolvidas (Hayward, 1991).

Em relação à cultura do tomateiro,
o melhoramento visando incorporação
de resistência genética às cultivares tem
sido a medida que vem apresentando
resultados mais satisfatórios, sendo con-
siderado um dos componentes mais im-
portantes dentro do manejo integrado
dessa doença (Prior et al., 1994). O de-
senvolvimento de cultivares resistentes
é o objetivo dos programas de melhora-
mento (Hayward, 1991; Hartman &
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Elphinstone, 1994). Embora muitas cul-
tivares resistentes tenham sido desenvol-
vidas, a resistência frequentemente tem
sido quebrada em diferentes regiões de
cultivo. Isto acontece, provavelmente,
devido à ocorrência de diferentes raças
e biovares do patógeno e/ou à inade-
quação da resistência sob condições
ambientais favoráveis ao patógeno
(Hayward, 1991; Prior et al., 1994). Por
estas razões, a identificação de fontes
de resistência à murcha-bacteriana deve
ser efetuada utilizando-se isolados do
patógeno presentes nas regiões onde a
doença é fator limitante, levando-se em
consideração as condições ambientais,
especialmente a temperatura e a umida-
de (Gallegly & Walker, 1949). Na re-
gião Norte do Brasil têm sido relatadas
algumas cultivares de tomateiro com
níveis de tolerância à murcha-
bacteriana. Cheng & Silva (1988), indi-
caram a cultivar C-28 N para cultivo no
trópico úmido brasileiro por apresentar
maior tolerância à murcha-bacteriana e
maior tamanho dos frutos.

Para o melhoramento da cultivar
IPA-6, através da incorporação de resis-
tência genética a R. solanacearum, foi
utilizada a cultivar CL5915-93 por apre-
sentar melhor adaptação às condições de
Pernambuco, bem como por ser um
material mais precoce e produtivo e com
fonte de resistência moderada ao
patógeno, em relação às cultivares
Hawaii e CRA.

O objetivo deste trabalho foi identi-
ficar progênies de tomateiro resistentes
a R. solanacearum, visando a utilização
desses materiais no programa de melho-
ramento da Empresa Pernambucana de
Pesquisa Agropecuária - IPA, para ob-
tenção de uma nova cultivar.

MATERIAL E MÉTODOS

Seleção em campo.
O material avaliado foi constituído

de uma população de tomateiro na ge-
ração F

6
, obtida pelo cruzamento das

cultivares CL5915-93 e IPA-6, avança-
da pelo método de seleção massal e se-
lecionada para resistência a R.
solanacearum. As sementes foram pro-
duzidas na Estação Experimental do IPA
em Belém do São Francisco (PE). As
cultivares CL5915-93 (originária do

Asian Vegetable Research and
Development Center - AVRDC, em
Tainan, Taiwan) e IPA-6 (originária da
Empresa Pernambucana de Pesquisa
Agropecuária - IPA, em Pernambuco)
foram relatadas anteriormente como
moderadamente resistente e suscetível,
respectivamente, a R. solanacearum em
Pernambuco (Silva et al., 1993).

A semeadura foi realizada em ban-
dejas de poliestireno, tipo plantágil, con-
tendo substrato Plantcel (substrato
organo-vegetal com macro e micro nu-
trientes necessários à produção de mu-
das de hortaliças - Plantágil Indústria e
Comércio Ltda, São Paulo - SP), e
mantidas em condições de casa-de-ve-
getação à temperatura média de 35°C.
Utilizou-se o isolado ST de R.
solanacearum, pertencente à biovar III,
proveniente do município de Serra Ta-
lhada, Sertão de Pernambuco. O isola-
do, preservado em água, foi cultivado
em meio TZC (Kelman, 1954) para se-
leção de colônias virulentas. O inóculo
foi preparado a partir de cultura com 36
- 48 horas de idade em meio NYDA
(Pusey & Wilson, 1984) e ajustado para
a concentração de 5x108 UFC/ml em
fotocolorímetro a 580 nm, de acordo
com curva de crescimento previamente
estabelecida. Vinte dias após a semea-
dura as plantas foram inoculadas, colo-
cando-se sobre o substrato, na base de
cada planta, 5 ml da suspensão
bacteriana (modificado de Somodi et al.,
1993) e transplantadas após duas horas
para canteiros de alvenaria no campo
(11,0 x 1,0 m). Utilizou-se o espaça-
mento de 30 cm entre plantas e 50 cm
entre linhas. As plantas testadas com-
preenderam uma amostra de 660
plantas da população (IPA-6 x CL5915-
93), 90 plantas da cultivar IPA-6 e 30
plantas da cultivar CL5915-93. Foram
realizadas avaliações em intervalos se-
manais até os 70 dias, registrando-se a
incidência da doença, através da porcen-
tagem de plantas murchas.

No final do ciclo da cultura, os fru-
tos de cada planta sobrevivente foram
coletados e as sementes extraídas. Ape-
nas uma das progênies obtidas, a qual
apresentou as melhores características
agronômicas desejáveis ao tomateiro
para indústria, tais como tamanho, for-
mato e firmeza de frutos, precocidade,

produtividade e resistência a
meloidoginoses, foi selecionada para
retrocruzamento com a cultivar IPA-6.

O experimento foi conduzido em
março de 1996, no Campus da Univer-
sidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE), em Recife (PE), com tempe-
ratura média de 28 ± 4ºC e umidade re-
lativa do ar de 70 ± 5,5%.

Seleção em casa-de-vegetação.
Foram avaliadas para resistência à

biovar III de R. solanacearum em casa-
de-vegetação, 40 progênies de tomatei-
ro, na geração F

2
, obtidas do retro-

cruzamento entre uma progênie do cru-
zamento IPA-6 x CL5915-93 selecio-
nadas no campo e a cultivar IPA-6. Foi
realizado um ciclo de seleção, com se-
leção entre progênies. A metodologia de
inoculação foi a mesma descrita
anteriormente, sendo as plantas trans-
plantadas para vasos de 5 kg, contendo
solo esterilizado, e avaliadas quanto a
incidência e severidade da doença. As
cultivares IPA-6 e CL5915-93 foram uti-
lizadas como testemunhas suscetível e
resistente, respectivamente. A incidên-
cia da doença foi verificada aos quatro,
sete, dez, treze e 16 dias após a inocu-
lação, e a partir dos dados obtidos fo-
ram confeccionadas as curvas de pro-
gresso da doença.

Dezesseis dias após a inoculação a
severidade da murcha-bacteriana foi
avaliada, utilizando-se a escala de no-
tas de Nielsen & Haynes (1960) com
variação de 1 a 5, onde: 1 = planta sa-
dia; 2 = planta com 1/3 das folhas mur-
chas; 3 = planta com 2/3 das folhas
murchas; 4 = planta totalmente murcha
e 5 = planta morta. As leituras da escala
de notas foram transformadas em índi-
ce de murcha-bacteriana - IMB (Empig
et al., 1962) pela seguinte fórmula: IMB
= (CxP)/N, onde C = nota atribuída em
cada classe de sintoma; P = número de
plantas em cada classe de sintoma e N
= número total de plantas inoculadas.
De acordo com este índice, as progênies
foram classificadas para reação ao
patógeno como resistente 1,0 - 2,0; mo-
deradamente resistente 2,1 - 3,0; mode-
radamente suscetível 3,1 - 4,0 e suscetí-
vel 4,1 - 5,0 (Morgado et al., 1992).

No estudo do comportamento de re-
sistência das plantas foram determina-
dos os Períodos de Incubação (PI = tem-

Tomateiro resistentes à murcha-bacteriana
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po em dias requeridos para o desenvol-
vimento de sintomas visíveis) e Latência
(PL

50 
= número de dias requeridos para

o aparecimento de 50% das plantas
murchas). As leituras foram realizadas
de três em três dias, por um período de
16 dias.

O teste em casa-de-vegetação foi
conduzido em setembro de 1997, com
temperatura de 35 ± 5,5ºC e umidade
relativa do ar de 77 ± 2,5%.

O experimento foi realizado em de-
lineamento inteiramente casualizado
com quatro repetições. Cada parcela foi
constituída por um vaso com quatro
plantas. Os dados obtidos foram subme-
tidos à análise de variância (ANOVA) e
médias comparadas pelo teste de Scott-
Knott, a 5% de probabilidade.

Com a finalidade de detectar a exis-
tência de infecção latente de R.
solanacearum nas progênies resistentes,
28 dias após a inoculação o caule de to-
das as plantas foi cortado no sentido lon-
gitudinal e observada a presença de
escurecimento dos vasos. Procedeu-se
também ao isolamento do patógeno em
meio TZC.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Seleção em campo.
Do total das 660 plantas testadas em

campo, 151 (22,9%) plantas não apre-
sentaram sintomas sendo, potencialmen-
te, resistentes a R. solanacearum. A cul-
tivar CL5915-93 exibiu 13,6% de plan-
tas murchas (Figura 1). Este resultado
concorda com Silva et al. (1993) que
classificaram esta cultivar como mode-
radamente resistente ao patógeno, sob
condições de casa-de-vegetação. Parte
das plantas F

6
 e testemunha suscetível

(IPA-6) exibiram sintomas de murcha-
mento sete dias após inoculação, en-
quanto CL5915-93 só apresentou sinto-
mas após quatorze dias. A incidência da
doença aumentou continuadamente em
todos os genótipos, até os 28 dias após
a inoculação, permanecendo constante
até os 70 dias (Figura 1). Dentre as 151
plantas apenas uma foi retrocruzada com
a cultivar IPA-6, as demais estão avan-
çando em seus cruzamentos e posterior-
mente serão avaliadas quanto a resistên-
cia a R. solanacearum e outros
patógenos.

Seleção em casa-de-vegetação.
Foi observada incidência de murcha

bacteriana em 96% das progênies testa-
das. Considerando a classificação pro-
posta por Morgado et al. (1992), do to-
tal das 40 progênies, treze foram classi-
ficadas como suscetíveis a R.
solanacearum; onze como moderada-
mente suscetíveis; oito como modera-
damente resistentes e oito como resis-
tentes (Figura 2). Dentre as resistentes
(Tabela 1), os menores IMB foram apre-
sentados pelas progênies P-3 (1,0), P-4
(1,0), P-12 (1,2) e P-33 (1,6), que não
diferiram significativamente da cultivar
CL5915-93 (1,5). As progênies P-21
(2,0), P-34 (1,9), P-38 (1,8) e P-50 (1,9)
também foram classificadas como resis-
tentes. Os resultados confirmaram ain-
da a elevada suscetibilidade da cultivar
IPA-6 (4,8).

Comparando-se a curva de progres-
so da doença entre as progênies resis-
tentes e os seus progenitores, observa-
se que todos os materiais atingiram a

incidência máxima dez dias após a
inoculação (Figura 3). Sintomas foram
observados a partir do quarto dia após a
inoculação em 68,8% das plantas da
cultivar IPA-6 e em algumas progênies,
variando de 6,2 a 18,8%. Gomes et al.
(1998), ao selecionarem progênies de
tomateiro resistentes à murcha-
bacteriana, verificaram que o mesmo
isolado ST de R. solanacearum também
proporcionou elevada incidência de
doença, embora diferindo em relação ao
período de incubação, que naquele tra-
balho foi de sete dias. O rápido apareci-
mento dos sintomas e evolução do pro-
gresso da doença nos materiais suscetí-
veis e moderadamente suscetíveis, pode
ter sido provocado pela elevada tempe-
ratura (35ºC) detectada no período do
ensaio. Em geral, altas temperaturas (28
- 36ºC) e alta umidade do solo favore-
cem o rápido desenvolvimento da doen-
ça em tomateiros (Krausz & Thurston,
1975; Sinha, 1986). Com relação ao
comportamento de resistência das plan-
tas, as progênies resistentes foram cla-

E. B. Silveira  et al.

Figura 2. Frequência de reações de progênies de tomateiro à murcha-bacteriana (S = susce-
tível, MS = moderadamente suscetível, MR = moderadamente resistente, R = Resistente),
em condições de casa-de-vegetação. Recife, IPA/UFRPE, 1997.

Figura 1. Incidência de murcha-bacteriana em cultivares e em uma população F
6
 (IPA-6 x

CL5915-93) de tomateiro, observada em intervalos semanais. Recife, IPA/UFRPE, 1996.
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ramente diferentes da testemunha sus-
cetível em relação aos períodos de in-
cubação e latência (Tabela 1). Os PIs e
PL

50
s médios observados foram curtos

(4,5 e 4,8 dias) para a testemunha sus-
cetível e longos (11,6 e 12,9 dias), para
as resistentes. Verificou-se diferença
significativa entre a testemunha resis-
tente e as progênies P-21, P-33, P-34 e
P-50 em relação ao PI, sem no entanto
diferirem com relação ao PL

50
. Noda et

al. (1986) avaliando a resistência de pro-
gênies de tomateiro a R. solanacearum
sob condições de cultivo em solo natu-
ralmente infestado, verificaram que a
murcha-bacteriana apresentou caracte-
rísticas epidemiológicas bem definidas,
na qual níveis elevados de resistência
conferidos por um genótipo foram de-
vidos aos baixos níveis de velocidade
de progresso da doença na população de
hospedeiro.

Foi observado escurecimento dos
vasos do xilema em 45,5% das progê-
nies resistentes, na grande maioria res-
tringindo-se ao sistema radicular e re-
gião cotiledonar, que não apresentavam
sintomas aparentes de murcha. O isola-
mento em meio TZC confirmou a pre-
sença de R. solanacearum. Na cultivar
CL5915-93 foi detectada infecção laten-
te em 35,7% das plantas. De acordo com
Prior et al. (1994), a seleção de
genótipos com bons níveis de resistên-
cia à murcha-bacteriana deve passar pri-
mariamente por uma seleção baseada na
incidência e, em seguida, uma avalia-
ção da infecção latente em plantas que
não tiverem apresentado sintomas. Ape-
sar de Grimault et al. (1993) relatarem
que a invasão do sistema radicular e do
coleto era comum e não se encontrava
relacionada à suscetibilidade em toma-
teiros resistentes, segundo Quezado-
Soares & Lopes (1994), a infecção la-
tente pode ser representativa se a pro-
dução de mudas for destinada a outras
localidades, pois seria uma importante
forma de disseminação da doença.

O método de inoculação utilizado,
mesmo sem ferimento das raízes, foi
considerado adequado, apesar da alta
percentagem de plantas murchas na
maioria das progênies, uma vez que con-
firmou o padrão de resistência da culti-
var CL5915-93. De acordo com
Hayward (1996), métodos de inoculação

mais próximos da realidade de infecção
do patógeno demonstram melhor as di-
ferenças entre genótipos suscetíveis e
resistentes, embora as possibilidades de
escape possam ser maiores.

A seleção de genótipos que possuam
resistência à biovar III de R.
solanacearum poderá ter um importan-
te papel na seleção de tomateiros resis-
tentes à murcha-bacteriana nas condi-
ções do Brasil, se a resistência for está-
vel também em condições de tempera-
tura elevada, tendo em vista que a biovar

III predomina nas regiões mais quentes
(Lopes et al., 1994). Hanson et al.
(1996) também destacam que é funda-
mental a identificação de genótipos
adaptados à região para onde se desti-
nam as futuras cultivares, considerando
a variabilidade do patógeno e as condi-
ções ambientais predominantes. A iden-
tificação de plantas de tomateiro com
resistência à murcha-bacteriana, como
foi verificado no presente trabalho, é
uma das principais estratégias a serem
utilizadas no manejo desta doença, ten-

opitóneG BMI 1 IP 2 )said( 05LP 3 )said(

3-P *a0,1 - -

4-P a0,1 - -

21-P a2,1 a5,41 -

12-P b0,2 b0,01 a5,11

33-P a6,1 b2,21 a8,31

43-P b9,1 b2,9 a8,31

83-P b8,1 a0,31 a0,31

05-P b9,1 b8,01 a2,21

6-API c8,4 c8,4 b5,5

39-5195LC a5,1 a0,31 a0,31

)%(VC 47,12 3,02 35,62

Tabela 1. Reação de progênies resistentes e cultivares de tomateiro a Ralstonia solanacearum.
Recife, IPA/UFRPE, 1997.

*Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si a 5% de probabilidade
pelo teste de Scott-Knott (5%)
1 IMB = índice de murcha-bacteriana, sendo 1 = planta sadia e 5 = planta morta (Morgado et
al., 1992);
2 PI = período de incubação do patógeno na planta;
3 PL 

50
 = período de latência.

Figura 3. Progresso da murcha-bacteriana em cultivares e progênies resistentes de tomatei-
ro, em condições de casa-de-vegetação. Recife, IPA/UFRPE, 1997.

Tomateiro resistentes à murcha-bacteriana
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do como vantagem a compatibilidade
com outros métodos de controle, além
de não causar efeitos indesejáveis ao
agroecossistema e não acarretar aumen-
to dos custos de produção.

As progênies promissoras identifi-
cadas neste trabalho serão testadas em
áreas com infestação natural de R.
solanacearum para confirmação da re-
sistência e observação de caracterís-
ticas agronômicas desejáveis, dando-se
preferência às que não apresentarem
infecção latente.
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Produção de alho em função de diferentes níveis de água e esterco bovi-
no no solo.
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RESUMO
O alho é cultivado no período do frio, o que coincide com a

época seca do ano nas regiões produtoras brasileiras. Portanto, são
necessárias irrigações frequentes para suprir a necessidade hídrica
da lavoura. Além da irrigação, a adubação orgânica no alho é práti-
ca rotineira, não sendo poucos os que dela fazem a única fonte de
nutrientes. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito
de diferentes níveis de água e de matéria orgânica no solo sobre a
produção e qualidade do alho. O experimento foi conduzido no Cen-
tro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, em
Areia, em casa-de-vegetação entre maio a outubro de 1995, época
fria e seca. O delineamento experimental utilizado foi blocos
casualizados, com os tratamentos distribuídos em esquema fatorial
4 x 4. O primeiro fator correspondeu a níveis de água no solo (65,
75, 85 e l00% da capacidade de campo) e, o segundo fator, a quanti-
dades de esterco bovino curtido (0, 20, 30, e 40 t/ha). O experimento
foi conduzido com três repetições e parcelas de seis plantas, espaça-
das de 0,30 m x 0,10 m, empregando-se a cultivar Dourados. Obser-
vou-se que o comprimento das plantas aumentou à medida que ele-
vou-se os níveis de água, atingindo 44,0 cm e 46 cm 60 dias após o
plantio (dap), e 45,0 cm e 47,5 cm 90 dap, nos níveis de 85% e
100% de água disponível no solo, respectivamente. O peso máximo
dos bulbos (14,85 g), ocorreu com 95,15% de água disponível no
solo, enquanto a produção total máxima atingiu 4.604 kg/ha com
97,93% de água disponível no solo. A cada ponto percentual de água
disponível no solo que foi elevado correspondeu um incremento de
80,35 kg/ha de bulbos comerciais e uma redução de 10,71 kg/ha de
bulbos não comerciais. A aplicação de esterco e a interação entre
níveis de água e de esterco não influenciaram significativamente as
características estudadas.

Palavras-chave: Allium sativum L., altura de plantas, peso médio
de bulbos, produtividade.

ABSTRACT
Garlic production as a function of different water levels and

bovine manure in soil.
Garlic is cultivated during the cold weather period, which is also

the dry season in Brazilian producing regions. Frequent irrigations
are therefore needed to supply enough water to the fields. In addition
to irrigation, organic fertilization in garlic is a routine practice, with
many producers making it the only source of nutrients to plants.
Thus, this work was carried out to evaluate the effect of different
water levels and organic matter in the production and quality of garlic.
The experiment was performed in the greenhouse at the Center of
Agrarian Sciences, Federal University of Paraíba, in Areia county,
from May to October 1995, the cool and dry season. The experiment
followed a complete randomized block design with treatments
distributed in a factorial 4 x 4 scheme. The first factor corresponded
to water levels in soil (65, 75, 85 and l00% of the field capacity) and
the second factor corresponded to amounts of tanned bovine manure
(0, 20, 30, and 40 t/ha). The experiment was conducted with three
replications and plots of six plants, spaced 0.30 m x 0.10 m, using
cv. Dourados. It was observed that plant length increased with water
levels, reaching 44.0 cm and 46.0 cm 60 days after planting (dap),
and 45.0 cm and 47.5 cm 90 dap, for 85% and 100% water availability
levels in soil, respectively. The maximum bulb weight (14.85 g) was
reached with 95.15% of available water in soil, while maximum
total production reached 4,604 kg/ha, with 97.93% of available water
in soil. Each percentage increase in available water in the soil
corresponded to an increase of 80.35 kg/ha of commercial bulbs and
a reduction of 10.71 kg/ha of non-marketable bulbs. Neither the use
of bovine manure, nor its interaction with levels of water in soil
significantly influenced any of the characteristics.

Keywords: Allium sativum L., plant height, average bulb weight,
yield.

(Aceito para publicação em 30 de outubro de 1998)

Para a maioria das hortaliças, o teor
de água deve ser mantido próximo

à capacidade de campo para obter-se pro-
dutividade máxima. Naturalmente, isso
depende da espécie, sendo as hortaliças
folhosas as mais exigentes, seguindo-se
as hortaliças produtoras de frutos e as
tuberosas (Filgueira, 1982). A couve-flor
produz uma inflorescência maior se não
for submetida a estresse hídrico, a ervi-
lha produz mais grãos por vagem se mais
água for adicionada no momento da aber-
tura das flores (Winter, 1976). Já hortali-
ças de frutos devem ser irrigadas cada
vez que 30 a 40% da água disponível do

solo tiver sido consumida (Hargreaves,
1976). No pimentão, aumento na produ-
tividade e no número de frutos por plan-
ta são obtidos quando as plantas se de-
senvolvem em solo com teor de umida-
de constante em 85 a 100% da capacida-
de de campo (Oliveira, l995). Para o alho,
durante o período de desenvolvimento
vegetativo, o teor de água deve ser man-
tido elevado, entre 70 a 90% da capaci-
dade de campo. Durante o período de
formação do bulbo também deve-se man-
ter tal teor, visto que o bom suprimento
de água nessa fase, aumenta a produtivi-
dade e evita anomalias (Filgueira, l982).

O alho é cultivado na estação fria,
que coincide com a época seca do ano
nas regiões Sul e Sudeste. Portanto, são
necessárias irrigações frequentes para
suprir a necessidade hídrica da lavoura.
A água influi efetivamente em todos os
estágios de desenvolvimento da planta,
razão pela qual é decisiva a informação
sobre a quantidade de água a aplicar
(Menezes Sobrinho, 1978). Existem
muitos trabalhos sobre irrigação no alho
(Menezes Sobrinho, 1978; Marouelli et
al., l993; Araujo, et al., l994; Pola &
Biasi, 1995) mas, poucos sobre os efei-
tos do estresse hídrico sobre as caracte-
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rísticas de produção da planta. Entretan-
to, para se programar a irrigação em alho
é necessário conhecer a demanda de
água da planta e a capacidade de reten-
ção de água do solo, especialmente na
zona explorada pelas raízes (Raul et al.,
l989). Segundo Couto (l958), resultados
significativos sobre a produção de alho
são obtidos com níveis de 60 a 90% de
água disponível no solo. Garcia (1964)
afirma que a quantidade de água útil
para o alho nunca deve ser inferior a
60% da capacidade de campo, embora
o nível de água necessário esteja relacio-
nado à cultivar plantada. Cultivares de
folhas largas apresentam excelentes re-
sultados em solos que apresentam nível
elevado de água disponível. Já as culti-
vares de folhas estreitas perfilham quan-
do o solo apresenta cerca de 90% de
água disponível.

Além da irrigação, a adubação or-
gânica no alho é prática rotineira, não
sendo poucos os que dela fazem a única
fonte de nutrientes para as plantas
(Nakagawa, 1993). Sua aplicação me-
lhora as condições químicas e físicas do
solo, nutre as plantas e permite que se
processem inúmeras reações vitais, fa-
cilitando ainda o aproveitamento dos
adubos pelas plantas e revertendo esses
benefícios em aumento do peso dos bul-
bos e consequentemente, aumento de
produtividade (Camargo & Barreira,
1988). Não se sabe porém, o quanto da
resposta do alho à adubação orgânica se
deve aos nutrientes fornecidos e o quan-
to se deve aos efeitos indiretos sobre as
características físicas do solo (Maga-
lhães, 1986). Algumas recomendações
sugerem a aplicação de grandes quanti-
dades de matéria orgânica, na base de
30 a 40 toneladas de esterco bovino por
hectare. No entanto, sua incorporação
deve ser relativamente superficial, pois
caso contrário haverá uso excessivo de
material (EMBRAPA, l984).

Mascarenhas et al. (1993) observa-
ram incremento de 71,92% na produção
de alho e menor perda de peso em bul-
bos armazenados por 90, 100, 110 e 120
dias, quando da utilização de 118 t/ha
de composto orgânico. Pereira et al.
(l987) não observaram aumento signi-
ficativo na altura das plantas e na pro-
dução de bulbos no alho, estudando os
efeitos da adubação orgânica com 10,

20, 30, 40 e 50 t/ha de composto orgâ-
nico. Seno et al. (l995) detectaram di-
minuição no peso médio de bulbos e na
percentagem de bulbos comerciais
quando empregaram 0, 10 e 30 t/ha de
esterco bovino associado ao fósforo.

O objetivo do presente trabalho foi
avaliar os efeitos de diferentes níveis de
água disponíveis no solo e da utilização
de esterco bovino na produção e quali-
dade de bulbos de alho.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no pe-
ríodo de maio a outubro de 1995, em
casa-de-vegetação, no Centro de Ciên-
cias Agrárias da Universidade Federal
da Paraíba, em Areia. Foi utilizado um
Latossolo vermelho-amarelo, com as
seguintes características: 10,8% de silte;
21,40% de argila; 6,85% de água dis-
ponível; densidade aparente de 1,40 g/
cm3; capacidade de campo (0,10 Mpa)
de 14,86%; ponto de murcha (1,5 Mpa)
de 8,01%; 0,95% de matéria orgânica;
pH em água igual a 4,7; 5,4 ppm de fós-
foro assimilável; 2,47 meq/100 g TFSA
de hidrogênio + alumínio; 0,90 meq/100
g TFSA de cálcio + magnésio e 0,15
meq/100 g de potássio.

O delineamento experimental em-
pregado foi blocos casualizados, distri-
buindo-se os tratamentos em esquema
fatorial 4 x 4. O primeiro fator corres-
pondeu a níveis de água disponível no
solo (65, 75, 85 e 100% de capacidade
de campo) e, o segundo fator, a doses
de esterco bovino (0, 20, 30 e 40 t/ha).
Foram utilizadas três repetições e a uni-
dade experimental constou de uma ban-
deja plástica com 31cm de comprimen-
to, 26 de largura e 20 cm de altura, sen-
do utilizados 9,6 kg de solo por bande-
ja, colocando-se seis plantas em cada.

A adubação de plantio constou de
aplicações que corresponderam a 100
kg/ha de sulfato de amônio, 396 kg/ha
de superfosfato simples e 59 kg/ha de
cloreto de potássio. Na adubação de
plantio foi feita também uma calagem
através de aplicação de 1,3 t/ha de
calcário calcinado. As incorporações das
doses de matéria orgânica foram feitas
também simultaneamente à adubação de
plantio. A adubação de cobertura foi
realizada à base de 150 kg/ha de sulfato

de amônio, parcelados em duas aplica-
ções, 30 e 60 dias após o plantio, segui-
das de capinas manuais e aplicações de
Deltametrina 2,5 E para combater tripes.
O plantio foi efetuado manualmente
usando-se bulbilhos de peneira 3 (Re-
gina & Rodrigues, 1970), colocados
com ápice para cima, a uma profundi-
dade de 5 cm em todas as bandejas. O
espaçamento entre linhas foi de 0,25 m
e de 0,10 m dentro das linhas. Foi em-
pregada a cultivar Dourados.

Inicialmente a umidade do solo foi
mantida em 100% da capacidade de cam-
po e, após a emergência das plantas (dez
dias após o plantio), deu-se início ao pro-
cesso de diferenciação dos níveis de água
no solo (65, 75, 85 e 100%). O controle
da irrigação foi feito diariamente através
do método de pesagem, utilizando-se
balança automática com precisão de 20
gramas. A quantidade de água da unida-
de experimental era reposta conforme a
diferenciação dos níveis de água no solo
proposta anteriormente.

A colheita foi efetuada 150 dias após
o plantio, contando-se as plantas colhi-
das e deixando-as exposta ao sol duran-
te três dias para que se processasse a
cura. Em seguida as plantas foram pe-
sadas e acondicionadas em sacos telados
e armazenadas sob temperatura ambien-
te, conforme a prática tradicional. Após
esse procedimento foi efetuada a
“toilete”, que consistiu no corte do
pseudocaule a 2 cm dos bulbos e retira-
da de algumas túnicas. Os bulbos lim-
pos foram classificados e pesados para
obtenção da produção comercial e não
comercial (EMBRAPA, 1984).

Foram avaliadas as características
comprimento de plantas 60 e 90 dias
após o plantio, que correspondeu à mé-
dia das seis plantas de cada unidade ex-
perimental, sendo medidas desde o
pseudocaule até a extremidade máxima
das folhas; peso médio de bulbos e; pro-
dução total, comercial e não comercial
de bulbos. Os efeitos dos fatores estu-
dados sobre as características avaliadas
foram conhecidos mediante análise de
variância e de regressão, tendo sido se-
lecionado para expressar o comporta-
mento de cada característica o modelo
significativo de maior ordem e maior
coeficiente de correlação.

J.P.L. Melo & A. P. de  Oliveira
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve efeito significativo das
doses de esterco bovino e tão pouco de
sua interação com os níveis de água dis-
ponível no solo para nenhuma das ca-
racterísticas avaliadas.

Comprimento das plantas
Pela equação de regressão ajustada do

comprimento de plantas 60 e 90 dias após
o plantio (Figura 1), observou-se uma re-
lação linear entre os níveis de água no solo
e o comprimento das plantas. As plantas
atingiram, 60 dias após o plantio, o com-
primento de 44,0 cm com 85% de água
disponível e 46,0 cm quando este nível
foi elevado para 100%. Noventa dias após
o plantio também verificou-se um incre-
mento no comprimento das plantas com a
elevação do nível de água, com as plantas
medindo 45,0 cm com 85% e 47,5 cm com
l00% de água disponível. Tais resultados
confirmam a exigência do alho em água
durante seu crescimento vegetativo. Se-
gundo Filgueira (1982), o teor de água
nesta fase deve ser mantido em torno de
70 a 90% da capacidade de campo, para
se obter crescimento máximo das plantas.
Menezes Sobrinho (l978) também afirma
que, na fase inicial, maior quantidade de
água no solo favorece o desenvolvimento
vegetativo do alho.

O fato das plantas apresentarem
comprimentos menores nos níveis de
água no solo inferiores a 85% está pro-
vavelmente relacionado aos efeitos do
estresse hídrico no crescimento das
plantas. O estresse hídrico, segundo
Davies & Zhang (l991) pode provocar
mudanças nas relações hídricas nas fo-
lhas que, por sua vez afetam os proces-
sos químicos e fisiológicos e, em
consequência, o crescimento e desenvol-
vimento da parte aérea da planta. De
acordo com Scalopi (l973), o déficit
hídrico nas plantas ocorre em situações
em que as células e tecidos não estão
plenamente túrgidas. Em consequência,
se dá o fechamento dos estômatos, cau-
sando redução na fotossíntese e, conse-
quentemente, no desenvolvimento.

A ausência de efeito das doses de
esterco bovino sobre o comprimento das
plantas pode estar relacionada a uma
deficiência de micronutrientes, em fun-
ção da complexão desses pela matéria
orgânica, acarretando um menor desen-
volvimento da planta (Seno et al., 1995).

Peso médio dos bulbos
O peso médio de bulbos apresentou

resposta quadrática aos níveis de água
disponíveis no solo. O peso médio má-
ximo dos bulbos, estimado por deriva-
ção (l4,85 g), ocorreu com 95,15% de
água disponível no solo (Figura 2). Este
peso aproxima-se da média nacional
que, segundo Oliveira (1985), situa-se
em 15,0 g. A existência de efeito de ní-
veis de água comprova o fato de que
para a maioria das hortaliças o teor de
água deve ser mantido próximo a 100%
da capacidade de campo (Filgueira,
1982). No alho, embora esteja incluído
no grupo das hortaliças tuberosas, con-
sideradas menos exigentes em água que
as demais, deve ser mantido um nível
de água disponível de 70 a 90%, princi-
palmente no período de formação dos

bulbos (Couto, l958). Na cebola, maio-
res exigências hídricas ocorrem também
no período de formação dos bulbos
(Garrido & Caixeta, l980). Costa filho
et al. (1995) relatam que níveis acima
de 80% de água disponível no solo pro-
porcionaram maior peso médio de bul-
bos na cebola.

O fato do esterco bovino não ter in-
fluído no peso médio dos bulbos pode
ser consequência da ausência de seu
efeito sobre o comprimento das plantas.
Em solo com 2,1% de matéria orgâni-
ca, Seno et al. (1995) não obtiveram
resposta positiva no peso médio de bul-
bos em alho com aplicação de 30 t/ha
de esterco bovino, possivelmente, em
consequência da redução no compri-
mento das plantas constatada 60 dias
após o plantio.

Níveis de água e esterco em alho

Figura 1. Efeito de  níveis de água no solo sobre a altura das plantas de alho, 60
( ° ) e 90 ( · ) dias após o plantio. Areia, UFPB-CCA, 1995.

Figura 2. Efeito de níveis de água no solo sobre o peso do bulbo de alho. Areia, UFPB -
CCA, 1995.
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Produção de bulbos
Pela curva ajustada a partir da equa-

ção polinomial (Figura 3), verificou-se
que a produção total de bulbos atingiu
ponto máximo (4.604 kg/ha) no nível
ótimo estimado de 97,93% de água dis-
ponível no solo, superando a média na-
cional, estimada em 4.200 kg/ha
(EMBRAPA, 1984). Em virtude do alho
alcançar produção máxima no nível de
água próximo ao verificado para o peso
médio dos bulbos (95,15%) (Figura 2),
corrobora as correlações positivas e sig-
nificativas, embora baixas, encontradas
entre produção total e peso médio de
bulbos (r = 0,51*) e produção total e
altura das plantas (r = 0,44*). Esses re-
sultados permitem concluir que, ate cer-
to limite, a produção total foi dependente
da resposta linear do comprimento das
plantas (Figura 1) à elevação dos níveis
de água disponíveis no solo, o que pro-
porcionou possivelmente aumento da
taxa fotossintética, fator indispensável
para a bulbificação e para acúmulo de
reservas nos bulbos. Resultados simila-
res foram obtidos por Couto (1958), que
encontrou as maiores produções em alho
com o nível de 90% de água no solo.

O esterco bovino não interferiu sig-
nificativamente sobre a produção total
de bulbos. Em solos com 5,4 a 3,6% de
matéria orgânica, Holanda et al. (1982)
e Pereira et al. (1987), respectivamen-
te, não obtiveram resposta positivas na
produtividade com a utilização de es-
terco de gado, enquanto Lima et al.
(1984), em solo com 1,4% de matéria
orgânica mais adubação química, veri-
ficaram que o emprego de 30 t/ha de
esterco de gado propiciou aumento na

produção de bulbos. Como o teor de
matéria orgânica do solo utilizado era
baixo (0,95%), esperava-se efeito da
matéria orgânica adicionada. Porém,
como os efeitos da matéria orgânica se
relacionam, alem do fornecimento de
nutrientes, a alterações em característi-
cas físicas do solo (Nakagawa, 1996),
possivelmente o tempo da incorporação
da matéria orgânica (sete dias antes do
plantio) não tenha sido suficiente para
causar alteração do solo de forma bené-
fica às plantas. Também é possível que a
adubação química de plantio e cobertura
tenham sido suficientes para fornecimen-
to dos nutrientes exigidos pelo alho.

Na classificação de bulbos, a
influência dos níveis de água disponí-
veis no solo ajustou-se a uma função li-
near tanto para a produção comercial (Y
= 3.369,44 + 80,35x; r2= 0,85) como não
comercial de bulbos (Y = 1183,9875 -
10,71x; r2 = 0,96). Calculou-se uma ele-
vação de 80,35 kg/ha de bulbos comer-
ciais e uma redução de 10,7l kg/ha na
produção de bulbos não comerciais para
cada ponto percentual incrementado de
umidade. O esterco bovino não influen-
ciou estas características. É possível que
os mesmos fatores discutidos para o peso
médio de bulbos e produção total tenham
contribuído também para este resultado.
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Tombamento e vigor de mudas de cebola em função de diferentes pro-
fundidades e densidades de semeadura.
Pedro Boff; João F. Debarba
EPAGRI - Estação Experimental de Ituporanga, C. Postal 121, 88400-000 Ituporanga - SC.

RESUMO
O sistema de cultivo da cebola (Allium cepa) por transplante passa

pela fase de muda, onde o desenvolvimento da planta depende de vári-
os fatores edafoclimáticos e do manejo agronômico. Este trabalho teve
o objetivo de avaliar o efeito da profundidade e da densidade de seme-
adura da cebola no tombamento e vigor de mudas produzidas em can-
teiros cobertos com pó-de-serra de Pinus sp. Os experimentos foram
conduzidos na Epagri - Estação Experimental de Ituporanga, utilizan-
do-se a cultivar Bola Precoce entre maio e julho de 1993 e, a população
crioula, entre junho e agosto de 1993 e 1994. O delineamento experi-
mental empregado foi blocos ao acaso, com três repetições e parcelas
de 3 m2. Os resultados mostraram que, na profundidade de semeadura
de 2 cm, melhores mudas foram obtidas em densidades de até 3 g/m2 de
semente e, na densidade de semeadura de 3 g/m2, melhores mudas fo-
ram obtidas com profundidades de 1 e 2 cm. Profundidade de 4 cm
aumentou, significativamente, o tombamento da folha cotiledonar (es-
tádio conhecido como chicote), reduzindo a sobrevivência de plantas.
Por outro lado, mudas obtidas com semeadura a 1 cm apresentaram
menor peso fresco por planta, em comparação com mudas obtidas com
semeadura em profundidades de 2 e 4 cm, sendo a diferença significati-
va na população crioula. Densidade de semeadura acima de 3 g/m2 re-
duziu o peso médio e o número de mudas aptas ao transplante. O tom-
bamento foi maior nas maiores densidades apenas em 1994. As dife-
rentes densidades de semeadura estudadas (2, 3 e 5 g/m2) não afetaram
emergência, estande ou sobrevivência de plantas.

Palavras-chave: Allium cepa, germinação, estande, doenças, peso
medio de mudas.

ABSTRACT
Vigour and damping-off of onion plantlets at different sowing

depth and density.
During onion cultivation employing the transplanting system,

initial stage of plantlet development is dependent on environmental
conditions and agronomic management. This research was carried
out in order to study the effect of sowing depth and density on
damping-off and onion plantlet quality, developed in seedbeds where
Pinus sp. dried leaves were used as mulch. Experiments were
performed at Epagri - Experimental Station in Ituporanga, using
cultivar Bola Precoce, between May and July (1993), and a creolle
population between June and August (1993, 1994). The experiment
was laid out in a complete randomized block design, with three
replications, and 3 m2/plots. For a plant depth of 2 cm, best plantlets
were obtained at sowing densities up to 3 g/m2 of seeds. For a sowing
density of 3 g/m2 of seeds, best plantlets were obtained at plant depths
of 1 and 2 cm. For seeds sown at a depth of 4 cm, damping-off of
onion cotyledon-leaves significantly increased and plantlet survival
was reduced. Plantlets obtained with a sowing depth of 1 cm
displayed a significantly lower fresh weight of plant, in comparison
with plantlets obtained when sown at 2 and 4 cm depths. Sowing
densities higher than 3 g/m2 reduced plantlet weight and number of
plantlets able to transplant. Damping-off increased with sowing
density only in 1994. The different sowing densities employed (2, 3,
and 5 g/m2) did not affect emergency, stand, or plantlet survival.

Keywords: Allium cepa, germination, stand, diseases, plantlet
average weight.

(Aceito para publicação em 26 de setembro de 1998).

Acebola representa, no estado de
Santa Catarina, a principal fonte de

renda para mais de 15.000 famílias ru-
rais, a maioria delas localizada nas re-
giões do Alto Vale do Itajaí e Serrana
Catarinense (Boing, 1995). O sistema de

cultivo nestas regiões, como em outros
Estados do sul do Brasil, é por trans-
plante, consistindo de uma fase para
produção de mudas, seguida do trans-
plante para a produção dos bulbos
(EMPASC/ACARESC, 1991). Normal-

mente, a planta de cebola permanece em
canteiros até atingir três a quatro folhas
e, quando transplantada, a muda conti-
nua seu desenvolvimento, emitindo no-
vas folhas e renovando seu sistema
radicular (Rey et al., 1974). Nos locais

Níveis de água e esterco em alho
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onde adota-se este sistema de cultivo a
produção de mudas de boa qualidade é
fundamental.

A instalação do canteiro para produ-
ção de mudas é feita a partir de sementes,
que, no caso da cebola, são de pouca re-
serva e germinação epígea. Na semeadu-
ra, a profundidade, densidade e o manejo
do solo e água determinam o grau de
estresse a que serão submetidas as
plântulas, o que influirá no desenvolvi-
mento da muda. Dados obtidos por Gui-
marães et al. (1988), em Santa Catarina,
mostraram que o diâmetro do pseudocaule
da muda, por ocasião do transplante, in-
flui no tamanho final do bulbo colhido,
de maneira que, mudas com diâmetro de
pseudocaule menor que 6 mm resultam
em bulbos menores quando transplanta-
das. Estes resultados concordam com a
recomendação de transplante para a região
sudeste do Brasil, cujas mudas devem ter
pseudocaule de 5 a 7 mm de diâmetro e
altura média de 18 a 20 cm, obtidas, ge-
ralmente, 40 a 60 dias após a semeadura
(Ferreira & Kimati, sd; Silva et al., 1971).
Outras práticas, como o corte de folhas e
raízes, também têm sido estudadas
(Guedes & Aita, 1982). Porém, a condi-
ção inicial de desenvolvimento da muda
é fundamental para obter-se um bom
estande, por ocasião do transplante.

As condições de semeadura influem
também na formação de microclimas que
poderão ser favoráveis à ocorrência de
doenças, pragas e plantas inoportunas.
Práticas de desinfestação de solo têm sido
recomendadas na maioria dos boletins e
folhetos de assistência técnica
(Sonnenberg, 1982; Ruano et al., 1989).
O uso de fungicidas no solo e de alguns
biocidas, como o brometo de metila, é ci-
tado com freqüência para evitar o ataque
inicial de patógenos. Por outro lado, tra-
balhos realizados na EPAGRI - Estação
Experimental de Ituporanga não mostra-
ram correlação do tombamento de plântula
e/ou folhas de cebola com agentes bióticos
(Boff & Debarba, 1993), o que questiona
a necessidadede de certas práticas, como
a fumigação, que provoca profundas alte-
rações na ecologia do solo.

Neste trabalho, estudou-se o efeito
da profundidade e da densidade de se-
meadura no tombamento de plântulas e/
ou folhas de cebola e no vigor da muda
produzida.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido em condi-
ções de campo, na EPAGRI - Estação
Experimental de Ituporanga, localizada
na região do Alto Vale do Itajaí (SC), a
475 metros de altitude. Para o ano de
1993 utilizou-se a cultivar Bola Preco-
ce, na época de cultivo maio/junho/ju-
lho, e a população Crioula, na época
junho/julho/agosto. No ano de 1994,
utilizou-se a população Crioula na épo-
ca junho/julho/agosto. Nos três experi-
mentos, as quantidades de sementes uti-
lizadas foram corrigidas para 100 % de
germinação. Nos ensaios de avaliação
da profundidade de semeadura, unifor-
mizou-se a densidade de semeadura em
3 g/m2, tendo como cobertura pó-de-ser-
ra de Pinus, coletado no mesmo ano. As
profundidades de semeadura estudadas
foram 1, 2 e 4 cm. Nos ensaios de avalia-
ção da densidade de semeadura, unifor-
mizou-se a profundidade de semeadura
em 2 cm, com o mesmo tipo de cober-
tura, pó-de-serra de Pinus. As densida-
des de semeadura estudadas foram 2, 3
e 5 g/m2 de semente, a 100 % de germi-
nação. O delineamento experimental
utilizado foi blocos ao acaso, com três
repetições e parcelas de 3 m2. O tama-
nho de parcela foi de 3 m2. A parcela
útil constou de 1 m2 , resultante da
integração de 16 quadrados de 25 x 25
cm distribuídos, aleatoriamente, na par-
cela. As características estudadas foram:
(a) número de plântulas emergidas, ava-
liado no estágio de folha chicote
(Emerg); (b) número de folhas
cotiledonares tombadas (Tombadas); (c)
número de plantas no estádio de primei-
ra folha verdadeira (Estande); (d) núme-
ro de plantas sobreviventes (Sobrev); (e)
número de mudas aptas ao transplante,
considerando como aptas aquelas com
diâmetro maior que 6 mm (Mudas ap-
tas); (f) peso fresco por planta. As ca-
racterísticas Emerg, Tombadas e
Estande foram observadas entre 25 a 35
dias após a semeadura, dependendo da
cultivar e época do experimento. As
características Sobrev, Mudas aptas e
peso fresco por planta foram observa-
das por ocasião do transplante, realiza-
do 78, 81 e 88 dias após a semeadura,
respectivamente, para a primeira, segun-
da e terceira época de semeadura. As
características avaliadas foram corri-
gidas em relação a um grama de semente
semeada, a fim de poder comparar os
tratamentos em iguais condições.

O solo, no local do experimento, era
do tipo Latossolo distrófico, corrigindo-
se o pH para 6,0. A adubação do cantei-
ro foi de 300 g/m2 de 5-20-10 (N, P

2
O

5
,

K
2
O), feita dez dias antes do transplan-

te. O controle de plantas daninhas foi
manual. A adubação de cobertura foi
realizada 40 dias após a emergência,
com 15 gramas de uréia por m2. As re-
gas foram feitas duas vezes por semana
para manter umidade do solo no perío-
do não chuvoso, sendo suspensas nas
semanas com intensidade de chuva igual
ou superior a 25 mm. Não ocorreram
pragas. As doenças, por sua vez, foram
controladas com duas aplicações de
vinclozolin 75 g i.a./100 l, após as mu-
das apresentarem três folhas verdadeiras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tombamento observado, na gran-
de maioria dos casos, esteve associado
à queda da folha cotiledonar (chicote),
sendo a única forma de tombamento
considerada na análise deste trabalho
(Figura 1).

Profundidade de semeadura
A profundidade de semeadura in-

fluiu no tombamento da folha
cotiledonar (Tabela 1), embora, na épo-
ca jun/jul/ago de 1993, o tombamento
tenha sido insignificante. Nas épocas
mai/jun/jul de 1993 e jun/jul/ago de
1994 verificou-se aumento significati-
vo no tombamento em plantas oriundas
de semeadura a 4 cm em relação àque-
las obtidas em semeadura à profundi-
dade de 1 cm. Na época jun/jul/ago de
1994, observou-se maior tombamento
em plantas oriundas de semeadura a 2
cm em relação àquelas obtidas em se-
meadura à profundidade de 1 cm. Ob-
servou-se que, em maiores profundida-
des, a bainha da folha cotiledonar tor-
na-se frágil, não suportando o peso da
lâmina foliar, principalmente durante
ventos fortes e alta umidade na superfí-
cie do solo.

Quanto maior foi a profundidade de
semeadura, menor foi a emergência de
plântulas. Desse modo o menor índice
de emergência foi obtido quando a se-
meadura foi feita a 4 cm de profundida-
de, diferindo do nível de emergência ob-
tido quando a semeadura foi feita a 1 cm,
tanto em mai/jun/jul 1993 quanto em jun/
jul/ago 1994. Kathan (1984) observou
efeito semelhante com a chalota, culti-
var Stuttgarter Riesen, cujo melhor índi-
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ce de germinação foi obtido com profun-
didade de semeadura de 2 cm.

No presente trabalho, apenas a pro-
fundidade de 4 cm afetou o vigor das
mudas, observando-se, neste tratamen-
to, menor estande e menor sobrevivên-
cia de plantas por ocasião do transplan-
te, exceto para a época jun/jul/ago 1994.
Se considerarmos as plantas aptas ao
transplante, verificou-se que, na época

jun/jul/ago 1994, a semeadura em uma
profundidade de 4 cm reduziu, signifi-
cativamente, o número de plantas viá-
veis. Por outro lado, o menor peso mé-
dio por muda, verificado na profundi-
dade de 1 cm, com significativa dife-
rença nas épocas jun/jul/ago 1993 e
1994, indica que, nestas condições, a
planta pode estar mais sujeita a estresses,
principalmente por déficit hídrico. Do

mesmo modo, a maior sobrevivência de
mudas na profundidade de 1 cm, resul-
tando em maior densidade populacional
de plantas em relação às demais profun-
didades, pode ter influenciado na com-
petição por nutrientes e luz, proporcio-
nando menor peso médio de mudas. Em
semeadura direta (sem transplante de
mudas), Khristov et al. (1976) obtive-
ram melhor produção de bulbos em pro-
fundidades de 3 a 4 cm, em compara-
ção a profundidade de 2 a 5 cm. Por
outro lado, Farag (1994) obteve máxi-
mo de emergência em semeaduras rea-
lizadas em profundidade de 2 cm, em
comparação a diferentes profundida-
des, tanto abaixo quanto acima desta.
No presente estudo, apesar das semen-
tes terem apresentado índice de germi-
nação acima de 90%, corrigido para
100% na semeadura, observou-se que,
na profundidade de 2 cm, apenas 50%
das sementes resultou na emergência
de plântulas, sendo tanto menor a emer-
gência quanto maior a profundidade de
semeadura.

Os resultados permitem indicar que,
mudas advindas de semeaduras a 1 e 2
cm de profundidade terão melhor qua-
lidade para transplante que mudas

ovitluCedacopÉ forP 1 )mc(
gremE 2

)g/atnalpºn(
sadabmoT 3

)g/ahlofºn(
ednatsE 4

)g/atnalpºn(
verboS 5

)g/atnalpºn(

saduM
satpA 5

)g/atnalpºn(

oseP
ocserF

)atnalp/g(

I 1 a5,491 a4,0 a1,291 a8,181 a3,63 a3,1

LUJ/NUJ/IAM 2 ba4,781 a9,8 a6,881 a2,971 a2,14 a4,1

3991 4 b2,471 b7,94 b8,061 b7,721 a1,82 a3,1

)%(VC 2,21 0,75 5,71 4,51 2,76 2,72

II 1 a1,802 a54,0 a2,102 a0,002 a8,041 b7,3

OGA/LUJ/NUJ 2 a5,702 a45,0 a2,491 a6,491 a2,631 ba3,4

3991 4 a8,191 a23,0 a7,091 a0,481 a4,421 a5,4

)%(VC 5,41 2,86 8,61 8,42 9,43 1,52

III 1 a0,541 a8,42 a2,341 a1,831 a6,57 b3,3

OGA/LUJ/NUJ 2 b1,131 b3,73 a2,231 b3,711 a2,07 a1,4

4991 4 c2,79 b6,53 b3,88 c2,18 b5,44 a1,4

)%(VC 3,11 8,91 7,22 7,42 7,71 4,52

Tabela 1. Tombamento e vigor de mudas de cebola em função da profundidade de semeadura. Ituporanga, EPAGRI, 1993/94.

Médias seguidas de mesma letra nas colunas e dentro da mesma época de cultivo não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.
1/ Prof. = profundidade de semeadura; 2/ Emerg. = número de plântulas observadas por grama de semente semeado; 3/ Tombadas = número
de folhas cotiledonares tombadas; 4/ Estande = número de plântulas, no estádio de primeira folha verdadeira, por grama de semente semea-
do; 5/ Sobrev. = número de plantas sobreviventes na época de transplante, por grama de semente semeado; 6/ Mudas aptas = mudas com
diâmetro de pseudocaule superior a 6 mm.

Tombamento e vigor de mudas de cebola

Figura 1. Sintomas do tombamento da folha cotiledonar (chicote) (à esquerda, folíolo hori-
zontal), em mudas de cebola, na fase da primeira folha verdadeira (à direita, folíolo ereto).
Ituporanga, EPAGRI, 1993/94.
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advindas de semeadura a 4 cm de pro-
fundidade. Todos os resultados foram
obtidos para uma densidade de semea-
dura de 3 g/m2.

Densidade de semeadura
A densidade de semeadura de cebo-

la não influiu na emergência, estande e
sobrevivência de plântulas (Tabela 2).
Somente na época jun/jul/ago 1994,
houve maior tombamento em densida-
des de semeadura superiores a 3 g/m2

em relação à densidade de 2 g/m2. Por
outro lado, a quantidade de plantas ap-
tas ao transplante foi maior na densida-
de de 2 g/m2 do que nas densidades de 3
e 5 g/m2, para as três épocas de semea-
dura. O peso médio de mudas foi, tam-
bém, maior em densidades menores,
concordando com os resultados obtidos
nos ensaios de profundidade de semea-
dura. Isto mostra que maiores adensa-
mentos afetam o desenvolvimento da
muda, de modo a reduzir o índice de
aproveitamento, na ocasião do trans-
plante. Em semeadura direta de cebola,
Andresen & Frenz (1974) observaram
resultados semelhantes, obtendo bulbos
maiores em menores densidades de
plantas. Se considerarmos que um qui-

lograma de sementes poderia originar
aproximadamente 180 mil mudas, caso
50% germinassem em boas condições,
haveria necessidade de, no máximo, dois
quilogramas de sementes para plantar
um hectare de cebola, no espaçamento
de 8 x 40 cm. A realidade é que a maio-
ria dos agricultores utilizam densidades
acima de 4 g/m2 (EMBRAPA/EMATER-
RS, 1987), resultando em baixo índice
de aproveitamento de mudas.

Os resultados obtidos nestes experi-
mentos permitem concluir que melho-
res mudas podem ser obtidas em densi-
dades de até 3 g/ m2 , quando a profun-
didade de semeadura for de 2 cm. Nes-
tas condições, as mudas, alem de torna-
rem-se mais adequadas ao manejo de
doenças, têm seu arranquio facilitado
por ocasião do transplante (dados não
publicados).
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Médias seguidas de mesma letra nas colunas e dentro da mesma época de cultivo não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de
Tukey.
1/ Dens. = densidade de semeadura; 2/ Emerg. = número de plântulas observadas, por grama de semente semeado; 3/ Tombadas = número de
folhas cotiledonares tombadas; 4/ Estande = número de plântulas, no estádio de primeira folha verdadeira, por grama de semente semeado;
5/ Sobrev. = número de plantas sobreviventes na época de transplante, por grama de semente semeado; 6/ Mudas aptas = mudas com
diâmetro de pseudocaule superior a 6 mm.
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I 2 a7,781 a5,31 a6,761 a661 a6,35 a7,1

LUJ/NUJ/IAM 3 a6,191 a7,61 a3,661 a561 b3,03 a4,1

3991 5 a2,471 a8,31 a8,451 a351 b7,12 a0,1

)%(VC 3,21 2,85 4,51 4,51 9,86 7,32

II 2 a3,512 a7,0 a6,012 a012 a2,961 a8,4

OGA/LUJ/NUJ 3 a6,891 a6,0 a1,781 a781 b6,721 ba2,4

3991 5 a7,391 a2,0 a4,181 a181 b8,301 b7,3

)%(VC 8,42 0,301 5,41 8,42 0,43 3,42

III 2 a0,521 a6,5 a2,121 a411 a4,67 a9,4

OGA/LUJ/NUJ 3 a0,321 ba6,6 a1,021 a211 b2,46 b5,3

4991 5 a0,821 b3,9 a4,121 a011 c6,94 b1,3

)%(VC 8,9 0,95 0,21 4,81 2,91 1,42

Tabela 2. Tombamento e vigor de mudas de cebola, em função da densidade de semeadura. Ituporanga, EPAGRI, 1993/94.
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RESUMO
A diversidade entre 133 genótipos de pimentão (Capsicum annuum

L.), em relação a doze características agronômicas, foi avaliada atra-
vés de técnicas de análise multivariada (distância D2 de Mahalanobis,
agrupamento pelo método de Tocher e dispersão em eixos cartesianos).
O ensaio foi conduzido no período de 6 de outubro de 1993 a 19 de
março de 1994, em condições de campo, no município de Viçosa (MG),
em solo Podzólico vermelho-amarelo câmbico. O delineamento ex-
perimental utilizado foi blocos completos casualizados, com três re-
petições, sendo cada parcela composta por seis plantas (2,16 m2). Com
a metodologia utilizada foi observada a colocação dos genótipos em
quinze grupos. Os genótipos P-141-195-F10, P-142-270-F10, P-141-
90-F13, cv. Apolo AG 511 e P-142-222-F13 destacaram-se pela di-
versidade e elevada produtividade (935 g/planta) e qualidade de fru-
tos (frutos brilhantes, com formato cônico, de coloração verde-escura
uniforme e com reduzida presença de deformações), o que os qualifi-
ca como promissores para serem utilizados em programas de melho-
ramento. As características com menor contribuição para a diversida-
de genética foram produção total de frutos por planta, número de dias
para o início do florescimento, índice de concentração da colheita,
diâmetro do caule e diâmetro do pedúnculo. As características de maior
contribuição foram altura da primeira bifurcação, altura da planta, re-
lação comprimento/largura do fruto e índice de precocidade.

Palavras-chave: Capsicum annuum L., melhoramento, característi-
cas agronômicas, produção, análise de agrupamento, método de
Tocher, índice de precocidade, índice de concentração da produção.

ABSTRACT
Assessment of genetic diversity in sweet pepper using

multivariate analysis.
Diversity among 133 sweet pepper (Capsicum annuum L.)

genotypes in relation to twelve agronomic characteristics was
assessed through multivariate analysis techniques (Mahalanobis’ D2

distances, Tocher’s cluster analysis, and dispersion graph analysis).
The trial was carried out from October 6, 1993 to March 19, 1994,
under field conditions, in Viçosa (MG), on a red yellow podzolic
soil. The experimental design was a complete randomized block,
with three replications, and each experimental plot was made up of
six plants (2.16 m2). Through the analysis it was possible to cluster
the sweet pepper genotypes in fifteen distinct groups. Genotypes P-
141-195-F10, P-142-270-F10, P-141-90-F13, cv. Apolo AG 511 and
P-142-222-F13 were the most divergent and showed the highest
yields (935 g/plant) and fruit quality (bright, conical-shaped,
uniformly dark green coloured fruits, with a reduced occurrence of
deformations), which qualifies them as promising for genetic
breeding programs. The characteristics that contributed less to genetic
diversity were total yield per plant, number of days to begin
flowering, index of cropping concentration, and stem and stalk
diameter. Those with major contributions were firstly bifurcation
and plant height, length/width ratio of fruits and index of earlyness.

Keywords: Capsicum annuum L., breeding, agronomic
characteristics, yield, cluster analysis, Tocher’s method, index of
earliness, index of cropping concentration.

(Aceito para publicação em 21 de outubro de 1998)

Em programas de melhoramento ba-
seados em hibridação, genótipos

segregantes superiores são recuperados
mais rápida e eficientemente quando a
população-base para a seleção associa
superioridade das características sob
melhoramento à ampla variabilidade
genética, esta última oriunda da diver-
sidade genética entre os progenitores
envolvidos nos cruzamentos (Falconer,

1981). Assim, o sucesso de um progra-
ma de melhoramento depende da esco-
lha criteriosa dos progenitores a serem
cruzados.

A diversidade genética pode ser ob-
servada pela quantificação da heterose
manifestada nos cruzamentos ou por pro-
cessos preditivos, que tomam por base
as diferenças agronômicas, morfológicas
e fisiológicas entre os genótipos e que

não requerem a obtenção prévia das
combinações híbridas. Estas combina-
ções, em certas situações, são difíceis,
como no caso de se dispor de um núme-
ro elevado de genótipos para avaliação
ou houver dificuldades nas práticas de
hibridação artificial (Maluf et al., 1983;
Miranda et al., 1988).

A seleção de progenitores com base
em características individuais não é tão

Tombamento e vigor de mudas de cebola
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vantajosa quanto a seleção baseada em
um conjunto de características, princi-
palmente se o objetivo é o melhoramen-
to de características quantitativas, como
é o caso da produção. Quando diversas
características são avaliadas simultanea-
mente, as distâncias genéticas relativas
podem ser estimadas por procedimen-
tos multivariados como a distância D2

de Mahalanobis, distância euclidiana,
agrupamento pelo método de Tocher,
variáveis canônicas, componentes prin-
cipais e dispersão em eixos cartesianos,
entre outros, sendo que a escolha do
método é função da precisão desejada,
da facilidade de análise e da forma de
obtenção dos dados (Miranda et al.,
1988; Cruz & Regazzi, 1994; Cruz &
Viana, 1994). A vantagem dos métodos
multivariados está no fato destes permi-
tirem combinar as múltiplas informa-
ções contidas na unidade experimental,
possibilitando a caracterização dos
genótipos com base em um complexo
de variáveis (Cruz & Regazzi, 1994). A
exemplo de outras espécies, técnicas
multivariadas têm sido utilizadas para a
quantificação da diversidade genética
em pimentão (Capsicum annuum L.)
(Miranda et al., 1988; Babu &
Varalakshmi, 1991; Moura, 1996).

Este trabalho teve como objetivo
avaliar a diversidade de 133 genótipos
de pimentão, com base em característi-
cas agronômicas, por meio de procedi-
mentos multivariados (distância D2 de
Mahalanobis, agrupamento pelo méto-
do de Tocher e dispersão em eixos
cartesianos), para a seleção de progeni-
tores a serem utilizados em futuros pro-
gramas de melhoramento.

MATERIAL E MÉTODOS

Cento e vinte e oito linhagens, um
acesso e quatro cultivares de pimentão
da coleção de Capsicum do Banco de
Germoplasma de Hortaliças da Univer-
sidade Federal de Viçosa (BGH-UFV)
foram utilizados para o estudo da diver-
sidade genética. As cultivares foram uti-
lizadas como padrão para as caracterís-
ticas agronômicas.

O ensaio foi conduzido em condi-
ções de campo no município de Viçosa
(MG), no período de 06 de outubro de
1993 a 19 de março de 1994, em solo

Podzólico vermelho-amarelo câmbico,
fase terraço, de textura argilosa, com as
seguintes características químicas: pH
5,3 (em H

2
O); 8,2 mg/dm3 de P; 84,0

mg/dm3 de K+; 2,5 cmolc/dm3 de Ca2+;
0,6 cmolc/dm3 de Mg

2
+ e 0,2 cmolc/dm3

de Al3+.
As mudas foram preparadas em se-

menteira e transplantadas quando apre-
sentavam, em média, cinco folhas defi-
nitivas. O solo foi adubado com 270 kg
de N (60 kg no transplantio + 210 kg
em cobertura), 30 kg de P

2
O

5
 (30 + 0),

170 kg de K
2
O (120 + 50), 72 kg de Ca

(72 + 0), 30 kg de Mg (30 + 0), 10 kg de
Zn (10 + 0) e 3,5 kg de B (3,5 + 0), por
hectare, respectivamente, nas formas de
nitrocálcio, superfosfato simples,
cloreto de potássio, nitrocálcio, sulfato
de magnésio, sulfato de zinco e bórax.
Irrigações suplementares e demais tra-
tos culturais, como capinas, tutoramento
das plantas e controle fitossanitário fo-
ram efetuados na medida em que se fi-
zeram necessários, de modo a manter
as plantas sob condições ótimas de cres-
cimento e desenvolvimento.

O delineamento experimental utili-
zado foi blocos completos casualizados,
com três repetições. Cada parcela foi
composta por uma fileira com seis plan-
tas, espaçadas 0,40 m, mantendo-se um
espaçamento entre linhas de 0,90 m. As
características avaliadas foram: produ-
ção total de frutos (g/planta), com os
frutos colhidos a intervalos médios de
dez dias, quando apresentavam pelo
menos o ápice com coloração
avermelhada; índice de precocidade cal-
culado pela equação IP = ån

i =1 
(y

i
 / d

1
),

sendo y
i
 = produção na i-ésima colhei-

ta, d
i
 = número de dias do início ao final

da i-ésima colheita e n = número de co-
lheitas (i=1,2,...,n) (Khanizadeh &
Fanous, 1992); índice de concentração
da colheita calculado pela equação CP
= [ån

i =1 
(p

1
 - p)2]1/2, em que p

i
 = porcen-

tagem da produção total na i-ésima co-
lheita, p

 
= produção percentual média

para cada uma das n colheitas e n = nú-
mero de colheitas (i=1,2,...,n)
(Khanizadeh & Fanous, 1992); peso
médio de fruto (g), pela razão entre o
peso e o número total de frutos produ-
zidos; relação entre o comprimento e a
largura do fruto, com a largura medida
na base do fruto; espessura da polpa

(mm) da porção mediana do fruto; diâ-
metro do pedúnculo (mm) próximo à
base do fruto; altura da planta (cm), do
nível do solo ao ponto mais alto da plan-
ta; altura da primeira bifurcação (cm), a
partir do nível do solo; diâmetro do caule
(cm) próximo ao nível do solo; número
de ramos na primeira bifurcação e nú-
mero de dias para o início do
florescimento, da semeadura até que
50% das plantas apresentassem pelo
menos uma flor completamente aberta.

Em razão do grande número de
genótipos avaliados, utilizaram-se duas
estratégias no estudo da diversidade. Na
primeira, avaliou-se a diversidade do
conjunto dos 133 genótipos por meio da
técnica de análise multivariada de agru-
pamento, pelo método de otimização de
Tocher (Cruz & Regazzi, 1994). Para a
aplicação desta metodologia, inicial-
mente estimou-se a distância D2 de
Mahalanobis, que é uma medida de
dissimilaridade entre genótipos. Os
genótipos foram, então, reunidos em
grupos, cujo procedimento de análise
mantém a distância média intragrupo
inferior à qualquer distância média
intergrupos. O valor médio máximo da
distância intragrupo foi estabelecido
como o valor máximo de D2 obtido no
conjunto de menores distâncias envol-
vendo cada genótipo. Na segunda estra-
tégia, utilizou-se a metodologia de análi-
se proposta por Cruz et al. (1991), que
permite o estudo da diversidade genética
por meio da dispersão dos genótipos em
sistemas de coordenadas, mesmo quando
se dispõe de um elevado número.

Os 133 genótipos (grupo original)
foram divididos em nove subgrupos,
segundo a produção de frutos por plan-
ta e a relação comprimento/largura do
fruto, que são duas características eco-
nomicamente importantes. Para a for-
mação dos nove subgrupos, os genótipos
foram divididos, quanto à produção to-
tal de frutos por planta (PT), nas classes
alta (genótipos com PT ³ 935 g), média
(720 £ PT < 935 g) e baixa (PT < 720
g), e, quanto à relação comprimento/lar-
gura do fruto (RCL), nas classes com-
prido (RCL ³ 1,7), intermediário (1,5 £
RCL < 1,7) e curto (RCL < 1,5). Pela
combinação das classes das duas carac-
terísticas consideradas, estabeleceram-
se os nove subgrupos, designados por

V. R. Oliveira et al.
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G
ij
 (i,,j = 1,2,3). O subgrupo G11, deno-

minado elite, constituído de genótipos
com alta produção por planta e frutos
compridos, foi submetido à análise de
agrupamento pelo método de Tocher,
utilizando-se as distâncias D2 de
Mahalanobis. Adicionalmente, a diver-
sidade entre os genótipos do grupo elite
foi avaliada e representada em gráfico
de dispersão, conforme metodologia
proposta por Cruz & Viana (1994). As
coordenadas de cada genótipo foram es-
timadas a partir da matriz de dissimi-
laridade, adotando-se o critério de
minimizar as diferenças entre as distân-
cias originais e as distâncias no espaço
bidimensional. Também foram estimadas
as distâncias D2 entre o subgrupo elite e
os demais subgrupos considerados.

A contribuição relativa de cada ca-
racterística para a diversidade entre os
genótipos foi avaliada pela metodologia
descrita por Singh (1981), que se baseia
na partição do total das estimativas das
distâncias D2 de Mahalanobis, conside-
rando todos os possíveis pares de indiví-
duos, para as partes devida a cada carac-
terística. Esta contribuição foi avaliada
pelo valor de S

j.
 Todas as análises foram

realizadas com o auxílio do programa
computacional Genes (Cruz, 1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve diferenças significativas en-
tre as médias dos genótipos para todas
as características (teste F, P<0,01). O
rendimento, com base na produção to-
tal de frutos por planta, apresentou va-
riação superior a 100%, destacando-se
35 genótipos (Tabela 1) como mais pro-
dutivos (teste de Scott-Knott, P<0,01).
Estes genótipos apresentaram média de
produtividade entre 935,0 e 1143,3 g/
planta, igual ou superior à das cultiva-
res, que situou-se entre 860,4 e 1005,0
g/planta. Todos os 133 genótipos apre-
sentaram frutos com formato cônico, de
coloração verde-escura uniforme e bri-
lhante, com reduzida presença de defor-
mações, mas variáveis quanto à relação
comprimento/largura do fruto (1,2 - 2,5),
peso médio (30,9 - 74,0 g) e espessura
de polpa (3,2 - 5,0 mm). Em relação à
precocidade, os genótipos mostraram
comportamento divergente, destacando-
se como mais precoces, entre os mais

Tabela 1. Produção total de frutos por planta (PROD), relação entre o comprimento e a
largura do fruto (RCL), peso médio de fruto (PMF), índice de precocidade (IP), espessura da
polpa (EP) e altura da planta (AP), dos 35 genótipos de pimentão mais produtivos e das
quatro cultivares-padrão. Viçosa, UFV, 1994.

sopitóneG
dorP

)atnalp/g(
LCR )g(FMP PI )mm(PE )mc(PA

31F-72-141-P 2,4301 7,1 0,95 5,42 8,4 2,28

8F-92-141-P 8,8801 7,1 0,86 0,71 7,4 5,57

31F-09-141-P 8,0301 3,2 5,45 0,7 2,4 4,36

31F-201-141-P 8,369 7,1 0,94 6,62 0,4 6,07

31F-751-141-P 6,479 1,2 6,74 7,32 0,4 1,46

7F-461-141-P 3,1311 3,1 5,16 5,12 2,4 9,17

7F-771-141-P 3,3411 9,1 5,76 6,01 7,4 6,37

41F-191-141-P 5,289 4,1 1,55 5,82 6,4 9,57

01F-591-141-P 6,959 0,2 7,44 4,8 9,3 5,501

31F-222-241-P 8,389 8,1 0,45 0,53 5,4 3,68

31F-422-241-P 7,649 6,1 0,84 9,7 2,4 7,98

5F-332-241-P 3,6001 5,1 2,06 7,01 5,4 9,97

31F-632-241-P 8,349 0,2 8,95 5,42 2,4 9,77

21F-652-241-P 7,1111 5,1 8,75 0,93 0,4 4,77

01F-072-241-P 3,399 5,2 7,55 0,31 2,4 7,19

8F-482-241-P 5,2601 5,1 4,06 5,42 7,4 7,57

01F-292-241-P 6,4001 6,1 6,95 2,9 0,4 9,19

31F-903-241-P 9,2701 7,1 7,66 4,21 6,4 3,48

9F-413-241-P 1,7011 5,1 5,74 8,23 3,4 1,97

7F-913-241-P 9,289 3,1 9,45 3,9 2,4 8,29

31F-523-241-P 3,6201 5,1 0,74 7,9 1,4 1,48

21F-823-241-P 2,4501 5,1 5,95 3,83 6,4 7,07

31F-433-241-P 8,349 4,1 7,95 3,41 7,4 3,08

31F-443-241-P 2,4901 4,1 6,75 0,92 2,4 4,57

5F-743-241-P 7,2401 7,1 1,84 8,31 0,4 3,68

31F-943-241-P 8,389 9,1 0,83 8,81 7,3 1,17

31F-253-241-P 7,1001 2,1 6,96 4,03 5,4 7,07

31F-353-241-P 3,899 8,1 5,05 1,61 1,4 8,87

9F-653-241-P 7,639 7,1 5,25 0,7 0,4 4,08

9F-953-241-P 6,499 5,1 9,74 0,41 0,4 2,57

7F-763-241-P 0,539 9,1 8,45 4,9 0,4 3,87

01F-173-241-P 5,259 6,1 0,75 7,8 3,4 9,68

01F-873-241-P 8,889 2,2 3,25 5,52 0,4 4,87

9F-304-241-P 0,0001 8,1 8,35 8,8 7,4 0,38

3263HGB 6,4001 5,1 3,16 3,9 5,4 4,88

115GAolopA 0,5001 0,2 5,26 4,9 6,4 9,501

adekIarudacsaC 2,019 7,1 8,74 9,8 0,4 7,801

276GAselucréH 8,009 7,1 8,95 6,52 1,4 1,69

adgaM 4,068 6,1 9,46 8,9 0,4 2,001

Avaliação da diversidade genética em pimentão
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produtivos, os genótipos P-142-256-
F12, P-142-328-F12, P-142-222-F13, P-
142-314-F9, P-142-352-F13, P-142-
344-F13, P-141-191-F14, P-141-102-
F13 e P-142-378-F10 e, como mais tar-
dios, os genótipos P-142-356-F9, P-141-
90-F13, P-142-224-F13, P-141-195-
F10, P-142-371-F10, P-142-403-F9, P-
142-292-F10, BGH 3623, P-142-319-
F7 e P-142-367-F7.

Observaram-se diferenças significa-
tivas entre os genótipos, com relação à
altura da planta, destacando-se como os
mais altos (AP ³ 80 cm), entre os mais
produtivos, os genótipos P-141-195-
F10, P-142-319-F7, P-142-292-F10, P-
142-270-F10, P-142-224-F13, BGH
3623, P-142-371-F10, P-142-222-F13,
P-142-347-F5, P-142-309-F13, P-142-
325-F13, P-142-403-F9 e P-141-27-F13
e, como os mais baixos (AP £ 65 cm),
os genótipos P-141-90-F13 e P-141-
157-F13. Os demais genótipos apresen-
taram altura entre 70 e 80 cm. Verifi-
cou-se que os genótipos mais produti-
vos apresentaram porte médio a alto, o
que está de acordo com a correlação
positiva e significativa (r = 0,56,
P<0,01) observada entre altura da plan-
ta e produção total de frutos por planta
e confirma os resultados obtidos por
Braz (1982).

Segundo a distância D2 de
Mahalanobis, considerando as doze ca-
racterísticas agronômicas avaliadas, o
par de genótipos P-142-339-F13 e P-
142-347-F5 apresentou a menor distân-
cia genética (4,17), enquanto o par P-
141-4-F10 e ‘Cascadura Ikeda’, apre-
sentou a maior distância genética
(357,40). Analisando no sentido da maior
distância média em relação ao conjunto
de genótipos, destacou-se a cultivar
Cascadura Ikeda, com D2 médio
(159,08) superior à média das distâncias
considerando todos os pares de
genótipos, igual a 56,43.

O reconhecimento de grupos de
genótipos com elevada similaridade pela
observação do conjunto de distâncias é
trabalhoso e pouco eficiente, devido ao
elevado número de medidas disponíveis
(8778). Deste modo, métodos que, por
algum critério de classificação, reúnam
genótipos em grupos homogêneos são
importantes na seleção dos melhores
progenitores. A partição do conjunto de

genótipos em grupos de similaridade
pelo método de otimização de Tocher,
com base nas distâncias D2 de
Mahalanobis, tem como princípio bási-
co tornar a distância D2 mínima dentro
e, máxima, entre grupos. Por meio des-
te método, observou-se a formação de
quinze grupos, destacando-se um gru-
po com 79 genótipos (59,40% do total
de genótipos avaliados) e outros seis
grupos constituídos por apenas um
genótipo cada. Este padrão de distribui-
ção, com concentração de indivíduos em
um grupo e os demais dispersos em gru-
pos diversos, evidencia a ampla diver-
sidade dos genótipos. Pela disposição
em grupos unitários e,
consequentemente, pela dissimilaridade
entre si e em relação ao conjunto como
um todo, destacaram-se os genótipos
Apolo AG 511, P-142-270-F10, P-141-
185-F9, P-142-264-F7, P-142-352-F13
e P-141-146-F9.

Embora a técnica de agrupamento
minimize a variabilidade dentro do gru-
po, a estimativa de distâncias de eleva-
da magnitude entre pares de indivíduos
do grupo que apresentou 79 genótipos,
como, entre os genótipos P-141-104-
F10 e P-142-371-F10 (D2 = 80,08), in-
dica que acentuada variabilidade den-
tro deste grupo ainda permanece, e que,
justifica-se então, o reagrupamento.
Procedeu-se então à redistribuição dos in-
divíduos do grupo, estabelecendo-se 20
subgrupos, de onde destacaram-se seis,
constituídos por apenas um genótipo cada.
Pela disposição em grupos unitários, e, por
conseguinte, pela dissimilaridade entre si
e em relação aos demais indivíduos do
grande grupo, destacaram-se os
genótipos P-141-179-F7, P-142-367-F7,
P-141-206-F13, P-142-214-F13, P-142-
322-F7 e P-142-238-F13.

A técnica de agrupamento, embora
eficiente no estabelecimento de grupos
de similaridade, não possibilita reconhe-
cer a distância entre indivíduos de um
mesmo grupo ou entre indivíduos de
grupos distintos, sem que se recorra ao
conjunto de distâncias genéticas estima-
das, uma vez que com o agrupamento,
as informações a nível de indivíduos são
perdidas, restando apenas as médias dos
grupos. Deste modo, é prática comum
complementar a análise de agrupamen-
to com a dispersão em sistema de eixos

cartesianos, em que a posição relativa dos
genótipos possa ser visualizada. Este pro-
cedimento torna-se mais importante na
medida em que diferentes técnicas de
estudo da diversidade genética podem
levar a diferentes padrões de similarida-
de (Cruz & Regazzi, 1994). No caso pre-
sente, o grande número de genótipos tor-
na ineficiente a utilização deste procedi-
mento, devido à dificuldade de identifi-
cação dos indivíduos no gráfico de dis-
persão. Neste aspecto, Cruz et al. (1991)
sugerem, como estratégia de análise, a
divisão do conjunto original de genótipos
em vários subgrupos, um dos quais é
considerado elite, por reunir aqueles de
maior interesse para programas de me-
lhoramento, ou seja, aqueles com quali-
dades agronômicas superiores. Assim, di-
vidiu-se o conjunto original de genótipos
em nove subgrupos segundo a produção
de frutos por planta e a relação compri-
mento/largura do fruto.

A composição dos nove subgrupos
variou de seis (subgrupo G

12
: genótipos

com alta produção e frutos intermediá-
rios) a 29 genótipos (subgrupo G

22
:

genótipos com produção média e frutos
intermediários). O subgrupo elite con-
centrou quinze genótipos (P-141-27-
F13, P-141-29-F8, P-141-90-F13, P-
141-102-F13, P-141-157-F13, P-141-
177-F7, P-141-195-F10, P-142-222-
F13, P-142-236-F13, P-142-270-F10, P-
142-349-F13, P-142-353-F13, P-142-
378-F10, P-142-403-F9 e ‘Apolo
AG.511’), ou seja, 11,28% do total de
genótipos avaliados. Verificou-se que a
maioria dos 35 genótipos citados ante-
riormente como mais produtivos (Tabela
1) não foi classificada como elite, por-
que seus frutos não se enquadraram no
padrão de relação comprimento/largura
estabelecido para o grupo elite. Isto não
significa, no entanto, que esses
genótipos estejam desqualificados para
futuros programas de melhoramento.
Deve-se lembrar que a inclusão de um
indivíduo em uma determinada classe é
baseada em valor numérico, o que na
prática, pode reduzir sua importância à
medida em que outros atributos, como
cor, brilho, peso médio, espessura de
polpa, entre outros, sejam considerados
na avaliação.

A média das distâncias, consideran-
do todos os pares de genótipos do
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subgrupo elite, em relação às doze ca-
racterísticas agronômicas avaliadas,
com base na distância D2 de
Mahalanobis foi de 55,80. A distância
mínima observada foi de 10,26 entre os
genótipos P-141-29-F8 e P-141-177-F7,
e, a máxima, de 167,20, entre os
genótipos P-141-90-F13 e P-141-195-
F10. Outros pares de genótipos que se
destacaram pelas suas grandes distân-
cias foram P-141-29-F8 e P-141-195-
F10 (D2=137,92), P-141-177-F7 e P-
141-195-F10 (131,56), P-141-102-F13
e P-141-195-F10 (128,52), P-141-102-
F13 e P-142-270-F10 (122,89), P-142-
222-F13 e P-141-195-F10 (122,72), P-
142-222-F13 e P-142-270-F10 (121,89)
e P-141-90-F13 e ‘Apolo AG 511’
(115,57) e, pelas pequenas distâncias, os
pares P-142-236-F13 e P-142-378-F10
(11,84), P-141-157-F13 e P-142-349-
F13 (11,97), P-141-102-F13 e P-142-
353-F13 (12,85) e P-141-27-F13 e P-
141-29-F8 (13,04). Analisando no sen-
tido da maior distância média em rela-
ção ao restante do subgrupo, destacou-
se a linhagem P-141-195-F10, com mé-
dia igual a 99,38.

A interpretação da diversidade dos
genótipos do subgrupo elite, a partir do
agrupamento pelo método de Tocher e
dispersão gráfica em sistemas de coor-
denadas são concordantes. Os genótipos
mais divergentes em relação ao conjun-
to, foram P-141-195-F10, P-142-270-
F10, P-141-90-F13, ‘Apolo AG 511’ e
P-142-222-F13 (Figura 1). O
posicionamento espacial das linhagens
P-141-29-F8 e P-141-177-F7 também
está coerente com a pequena distância
observada para este par de genótipos.
Esta coerência certamente está associa-
da ao pequeno grau de distorção (6,98%)
e à alta correlação (r = 0,91, P<0,01)
entre as distâncias estimadas das coor-
denadas e as distâncias originais, que são
medidas da eficiência da projeção das
distâncias em um espaço bidimensional
(Cruz & Viana, 1994). Observou-se que
mesmo restringindo o estudo aos
genótipos do subgrupo elite, ampla va-
riabilidade genética ainda permaneceu.
Isto é importante, uma vez que maiores
chances de sucesso no melhoramento
são esperadas pela combinação de
genótipos superiores e mais distantes
geneticamente, porém portadores de

complementação alélica para determi-
nadas características.

É importante analisar a
dissimilaridade genética entre os
genótipos componentes do subgrupo
elite e os pertencentes aos demais
subgrupos, por meio da distância D2 que
separa estes subgrupos. A menor distân-
cia estabelecida foi em relação a G

12
:

genótipos com alta produção e frutos
intermediários (48,83), seguida de G

21
:

genótipos com produção média e frutos
compridos (56,21), G

31
: genótipos com

baixa produção e frutos compridos
(61,42), G

22
: genótipos com produção

média e frutos intermediários (64,32),
G

32
: genótipos com baixa produção e

frutos intermediários (66,15), G
13

:
genótipos com alta produção e frutos
curtos (68,73), G

33
: genótipos com bai-

xa produção e frutos curtos (79,99) e
G

23
: genótipos com produção média e

frutos curtos (80,08). Concluiu-se, por-
tanto, que a diversidade do subgrupo
elite em relação aos demais foi devida
basicamente à produção total e à rela-
ção comprimento/largura dos frutos
adotadas para estabelecimento dos

subgrupos. Por conseguinte, em relação
às demais características, os subgrupos
foram constituídos por amostras alea-
tórias do conjunto original.

As características mais importantes
para a diversidade foram as responsá-
veis pelas maiores distâncias D2 estima-
das para os pares de genótipos. Consta-
tou-se que, no grupo original (133
genótipos) e no grupo composto pelos
79 genótipos, as cinco características
com menor contribuição relativa para a
distância total foram produção total de
frutos por planta, número de dias para o
início do florescimento, diâmetro do
pedúnculo, diâmetro do caule e índice
de concentração da colheita, enquanto
no subgrupo elite, as características com
menor contribuição relativa para a dis-
tância total foram produção total de fru-
tos por planta, índice de concentração
da colheita, diâmetro do caule, número
de dias para o início do florescimento e
diâmetro do pedúnculo (Tabela 2). Es-
tas características apresentaram os me-
nores valores da estatística F, determi-
nados pela razão entre o quadrado mé-
dio para o efeito de genótipos e aquele

Figura 1. Dispersão de quinze genótipos de pimentão do subgrupo-elite usando as coordena-
das obtidas da matriz de distâncias D2, pelo procedimento estatístico baseado na minimização
das diferenças entre as distâncias originais e aquelas no gráfico. Viçosa, UFV, 1994.
Genótipos: 1 = P-141-27-F13, 2 = P-141-29-F8, 3 = P-141-90-F13, 4 = P-141-102-F13, 5 =
P-141-157-F13, 6 = P-141-177-F7, 7 = P-141-195-F10, 8 = P-142-222-F13, 9 = P-142-236-
F13, 10 = P-142-270-F10, 11 = P-142-349-F13, 12 = P-142-353-F13, 13 = P-142-378-F10,
14 = P-142-403-F9, 15 = ‘Apolo AG 511’.
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referente ao resíduo. Em contrapartida,
altura da primeira bifurcação, altura da
planta, relação comprimento/largura do
fruto e índice de precocidade, com as
maiores contribuições para o total de D2,
foram as características de maior impor-
tância para a caracterização da variabi-
lidade em ambos os grupos.

Uma boa estratégia para a escolha
de progenitores em programas de
hibridação é considerar não apenas a
diversidade genética, mas também o
desempenho dos progenitores. Logo, os
genótipos divergentes do subgrupo eli-
te são, particularmente, interessantes,
pois a população deles obtida deve apre-
sentar superioridade e variabilidade. Por
outro lado, a elevada similaridade ma-
nifestada entre os genótipos sugere que
estes poderiam não ser incluídos em
avaliações futuras ou evitados em cru-
zamentos. Da mesma forma, o número
de dias para o início do florescimento,
índice de concentração da colheita, diâ-
metro do caule e diâmetro do pedúnculo,
pela pequena variação manifestada en-
tre os genótipos, poderiam ser
desconsideradas em avaliações futuras,
dando-se ênfase apenas às característi-
cas com informações agronômicas mais
relevantes.
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sacitsiretcaraC opurG 331 opurG 97 etileopurgbuS

jS % jS % jS %

atnalpadarutlA 6,60965 5,11 9,59221 2,21 1,798 2,51

oãçacrufibariemirpadarutlA 1,44668 5,71 7,66421 4,21 4,2431 7,22

otnemicserolfoarapsaiD 4,84421 5,2 8,2804 1,4 4,222 8,3

eluacodortemâiD 3,22302 1,4 1,8455 5,5 7,122 8,3

olucnúdepodortemâiD 6,99091 9,3 9,5075 7,5 6,982 9,4

aplopedarussepsE 9,41692 0,6 6,65611 6,11 2,643 9,5

somaredoremúN 0,39133 7,6 9,9697 9,7 3,213 3,5

oturfedoidémoseP 5,43933 9,6 0,0259 5,9 2,954 8,7

atnalp/soturflatotoãçudorP 8,91121 5,2 3,6014 1,4 1,52 4,0

arugral/otnemirpmocoãçaleR 3,74627 7,41 7,84201 2,01 6,188 9,41

atiehlocadoãçartnecnocedecidnÍ 3,01812 4,4 7,5574 7,4 5,171 9,2

edadicocerpedecidnÍ 1,91669 5,91 6,82221 2,21 2,047 5,21
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Fungos micorrízicos-arbusculares no desenvolvimento de mudas de
helicônia e gérbera micropropagadas.
Aurora Yoshiko Sato1; Dulcimara de Carvalho Nannetti2; José Eduardo Brasil Pereira Pinto3; José
Oswaldo Siqueira4; Maria de Fátima Arrigoni Blank 5
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RESUMO  

Plântulas micropropagadas de helicônia (Heliconia sp) gérbera
(Gerbera sp) de vaso, foram aclimatadas em substrato (torta de fil-
tro 50%, solo 30% e areia 20%), inoculado com três espécies de
fungo micorrízico (Glomus clarum Nicolson. & Schenck, Glomus
etunicatum Becker & Gerdemann e Gigaspora margarita Becker &
Hall) e uma mistura destas espécies (inóculo múltiplo). As avalia-
ções quanto ao desenvolvimento da parte aérea e do sistema radicular
e porcentagem de colonização, foram feitas aos 60 dias para gérbera
e aos 90 dias para helicônia, após transplante. As duas espécies com-
portaram-se de modo diferente em resposta à micorrização. Glomus
etunicatum não colonizou bem nenhuma das duas espécies estuda-
das. Apesar da elevada colonização, a helicônia não se beneficiou
da inoculação, enquanto que a gérbera beneficiou-se da inoculação
com G. clarum, G. etunicatum e do inóculo misto.

Palavras-chave: Heliconia sp., Gerbera sp., micropropagação,
aclimatação, micorrizas.

ABSTRACT

Application of  arbuscular mycorrhiza to micropropagated
heliconia and gerbera plants  during acclimatization period.

 Heliconia (Heliconia sp.) and pot gerbera plantlets (Gerbera
sp.) obtained by in vitro micropropagation on Murashige and Skoog
(MS) medium were inoculated with 3 vesicular arbuscular
mycorrhiza (VAM) species and a mixture of three species. A control
treatment without inoculation was also included. The plantlets were
acclimated in a mixture of soil 30%, sand 20% and “torta de filtro”
50%. The fungal species were Glomus clarum, Glomus etunicatum
and Gigaspora margarita. At 60 days for gerbera and 90 days for
heliconia after the inoculation, fresh and dry matter of the aerial and
root parts were determined, and the percentage of mycorrhizal
colonization of the roots was obtained. Both species behaved different
to mycorrhization. Glomus etunicatum did not show to be effective
in colonization of heliconia and gerbera. Colonization was high, but
heliconia did not benefit from this inoculation, however Gerbera
was benefited by G. clarum, G. etunicatum and mixture inoculation.

Keywords: Heliconia sp., Gerbera sp., micropropagation,
acclimatization, mycorrhizas.

(Aceito para publicação em 05 de novembro de 1998)

Afloricultura apresenta-se como
uma das formas mais especializa-

da da agricultura, pois exige alta
tecnologia, um sistema eficiente e rápi-
do de distribuição e comercialização de
seus produtos. Esta atividade presenta
alta rentabilidade por área, exige grande
quantidade de mão-de-obra, sendo por-
tanto importante fonte de geração de em-
pregos. Por esta razão, a floricultura é
uma opção de fixação de mão-de-obra e
de aproveitamento dos minifúndios, con-
siderados impróprios para certas ativida-
des agropecuárias (Saturnino, 1979).

Dentre as inúmeras espécies vege-
tais de interesse da floricultura, desta-
cam-se a helicônia (Heliconia sp.,
Heliconiaceae) e a gérbera.(Gerbera sp.,
Compositae) A helicônia é uma planta
tropical, originária da América Central
e América do Sul, mas é encontrada tam-
bém na Ásia e na Índia Ocidental (Keng,
1978; Donselman & Broschat, 1986),
sendo denominada popularmente por

bananeira-de-jardim, bananeirinha-de-
jardim, pacová, bananeira-do-brejo, ba-
naneira-do-mato, bananeira-brava,
caeté, pacavira e falsa ave-do-paraíso
(Medina, 1959; Correa, 1984). As
gérberas cultivadas atualmente, são hí-
bridas de Gerbera jamesonii e Gerbera
viridis com 50 espécies originárias da
África e Ásia (Barbosa, 1991).Estas or-
namentais tem grande expressão na Eu-
ropa onde os maiores produtores,
Holanda, França e Itália, perfazem 62%
do total da produção do Oeste Europeu.

A propagação destas duas espécies
para fins comerciais, é feita vegetati-
vamente, o que favorece a dissemina-
ção de doenças através de gerações su-
cessivas e propagação clonal. Deste
modo, a cultura de tecidos tem sido uti-
lizada como um meio rápido de multi-
plicação na indústria da horticultura or-
namental, possibilitando a produção de
propágulos livres de doenças que podem
ser facilmente disseminadas (Chu,

1985). O sucesso do sistema de micro-
propagação depende da eficiência da
transferência de plantas regeneradas
através da cultura de tecidos para a casa-
de-vegetação. Grande número de plan-
tas micropropagadas não sobrevive
quando transferido de condições in vitro
para as condições ambientais da casa-
de-vegetação ou campo, o que contri-
bui para a baixa eficiência do processo.
Baixa umidade relativa, alta lumino-
sidade, ambiente não asséptico, são con-
dições inadequadas para plantas micro-
propagadas, que sofrem um grande
estresse quando aclimatadas (Preece &
Sutter, 1991).

Uma das possibilidades para aumen-
tar a sobrevivência de plantas micro-
propagadas é a utilização de fungos
micorrizícos arbusculares, que melho-
ram a adaptação das plântulas no perío-
do de aclimatação através de diversos
mecanismos (Huiming et al., 1993;
Lovato et al.,1996). O efeito mais co-
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nhecido das micorrizas é o aumento do
crescimento devido à melhoria na ab-
sorção de diversos nutrientes. O fósfo-
ro é o nutriente que tem sido estudado
mais extensivamente, devido à sua im-
portância na nutrição de plantas e à
confiabilidade dos métodos para estu-
dar sua dinâmica no solo e na planta.

As plantas absorvem e utilizam mais
eficientemente o fósforo do solo, poden-
do as adubações serem reduzidas quan-
do se faz a inoculação de plântulas
micropropagadas, com fungos
micorrízicos (Lovato et al., 1996).

Neste trabalho verificou-se o efeito
de alguns fungos micorrízico -
arbusculares (FMAs) na aclimatação de
plântulas micropropagadas de helicônia
e gérbera de vaso.

MATERIAL E MÉTODOS

Plântulas de helicônia (Heliconia sp.)
e gérbera de vaso (Gerbera sp., Clones
800X), foram obtidas através da cultura
de ápices caulinares, em meio de cultura
contendo sais minerais de Murashige &
Skoog (1962) acrescidos de 6g/L de agar
(agar-agar DAB-6 Merck), 3% de
sacarose, suplementado com 2,0 mg/L de
BAP (Benzilaminopurina) e 0,5 mg/L de
AIA (Ácido indol acético), pH 5,7 ± 0,1,
e incubadas em sala de crescimento à
temperatura de 26 ± 1oC e 2.000 lux de
luminosidade com luz fluorescente bran-
ca fria, por um período de aproximada-
mente 30 dias.

As plântulas obtidas in vitro foram
homogeneizadas pelo tamanho aproxi-
mado de 50 mm, aos 30 dias de idade,

AMF )%(oãçazinoloC sahloFºN
)mm(otnemirpmoC )gm(aeréAetraP )gm(ralucidaR.tsiS

aeréA.P FMP SMP FMP

ahnumetseT d0,0 1 c83,7 b3,15 084 , b 07 , c 65 , b

muralc.G b79,72 cba95,01 a8,77 0271 ,a 691 , b 49 , ba

mutacinute.G c48,61 ba95,21 a0,08 0771 ,a 412 , ba 89 , ba

atiragram.G ba92,13 cb98,8 b0,35 097 , b 701 , c 75 , b

olpitlúmolucónI a74,04 a76,31 a6,58 0342 ,a 172 ,a 811 ,a

Tabela 2.  Peso de matérias fresca (PMF) e seca (PMS), comprimento da parte aérea e da raiz, número de folhas e porcentagem de coloni-
zação de gérbera de vaso Clone 800X em função dos fungos Gigaspora margarita, Glomus clarum, Glomus etunicatum e inóculo multiplo
- mistura dos três, 60 dias após o transplante, Lavras-MG, UFLA 1994.

1Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem significativamente pelo teste de Tukey (p £ 0,05).

transplantadas para bandejas de isopor
com 72 células contendo substrato com-
posto por 50% de torta de filtro, 30% de
solo Latossolo distrófico, proveniente de
mata nativa do Campus da UFLA e 20%
de areia, esterilizado com brometo de
metila por dois dias, infestado ou não com
propágulos de FMAs as quais não sofre-
ram nenhum tratamento com fungicidas
antes de serem transplantadas.

A inoculação foi feita no momento
do transplantio, com o auxílio de pipetas
volumétricas, utilizando-se 5 ml de sus-
pensão de esporos, obtidas segundo o
método do peneiramento úmido de
Gerdemann & Nicolson (1983). Apli-
cou-se por planta em média 95 esporos
de três espécies de fungos FMAs:
Glomus clarum, Glomus etunicatum,
Gigaspora margarita. Incluindo ainda
um tratamento múltiplo (mistura dos três
fungos) e o controle não inoculado. A
utilização destas espécies de fungos
micorrízicos, deve-se a uma maior efi-

ciência de inoculação e uma resposta
mais ampla nas espécies vegetais.

Após a inoculação, as plântulas fo-
ram levadas para casa-de-vegetação à
temperatura de 26 + 10C e umidade re-
lativa em torno de 90%, sob sombrite
(60%), a fim de favorecer a
aclimatização.

O ensaio foi em delineamento intei-
ramente casualizado, com seis repeti-
ções para gérbera e cinco plantas por
parcela, e seis repetições para helicônia
com seis plantas por parcela.

Os parâmetros avaliados foram:
comprimento da parte aérea e de raízes,
peso da matéria fresca e seca da parte
aérea e das raízes (secas em estufa à tem-
peratura de cerca de 600C até alcança-
rem peso constante), teor de fósforo (P)
na parte aérea. A porcentagem de colo-
nização micorrízica das raízes foi feita ,
retirando as raízes mais novas e tenras,
lavando-as para retirada de solo e res-
tos de matéria orgânica. Pesou-se 1 g
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)gm(ralucidaR.tsiS

SMP

ahnumetseT c0,0 1 ba13,6 ba7,941 ba521

muralc.G ba63,04 cb86,5 ba3,931 ba521

mutacinute.G b17,82 a74,6 b0,621 b801

atiragram.G a59,55 c91,5 a9,971 a371

olpitlúmolucónI a59,64 c81,5 ba2,431 b401

Tabela 1.  Peso de matéria fresca (PMF) e seca (PMS), comprimento da parte aérea e da
raiz, número de folhas e porcentagem de colonização de plantas de helicônia micropropagadas
em função dos fungos Gigaspora margarita, Glomus clarum, G. etunicatum e inóculo multiplo
- mistura dos três, 90 dias após transplante,  Lavras–MG, UFLA 1994.

1Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem significativamente pelo
 teste de Tukey (p £ 0,05).
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de raízes limpas que foram colocadas
em cápsulas plásticas e identificadas. As
cápsulas, em becker contendo KOH
10%, foram aquecidas a 90oC em cape-
la  por 1 hora, ou autoclavadas (15 PSI)
por 10 minutos. Drenou-se o KOH e la-
vou-se com água a cápsula com o mate-
rial. Em seguida colocou-se água
acidificada (HCl 1%) e agitou-se por 3
a 4 minutos. Derramou-se o HCl e apli-
cou-se o corante (Tripan blue em
lactofenol 0,05%). Aqueceu-se (90oC)
em capela, por 10 a 60 minutos, ou
autoclavou-se (15 PSI) por 10 minutos.
Transferiu-se o material da cápsula plás-
tica para placa de Petri, e observou-se
as raízes coradas em microscópio
estereoscópico (ampliação de 10 e 40
x) para a avaliação da porcentagem de
colonização (Giovannetti & Mosse,
1980). As avaliações foram feitas aos
60 dias para gérbera e aos 90 dias para
helicônia após transplante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar da elevada colonização
micorrízica, as plântulas de helicônia
não se beneficiaram da inoculação en-
quanto que gérbera foi beneficiada com
a inoculação de G. clarum, G.
etunicatum e inóculo misto (Tabela 1 e
2). Para as plantas de helicônia não hou-
ve diferença significativa no peso de
matéria fresca da parte aérea e de raiz,
bem como no ganho de matéria seca da
parte aérea. O peso da matéria seca da
parte aérea de gérbera foi influenciado
pela micorrização. O tratamento com
inóculo múltiplo aumentou a produção
de matéria seca em 387% quando com-
parado com a testemunha. Segundo
Abbott & Robson (1981), o crescimen-
to e peso da matéria seca da parte aérea
do trevo está intimamente relacionado
com a porcentagem de raízes coloniza-
das em cada estádio de desenvolvimen-
to da planta. Para peso da matéria seca
da raiz de gérbera  não houve diferença
significativa entre os tratamentos ,entre-
tanto, o inóculo múltiplo (166,0 mg)
apresentou um ganho de 73%. Para o
peso da matéria fresca de gerbera, da
parte aérea e da raiz, observou-se dife-
rença significativa entre os tratamentos.

Silva et al. (1991) testanto
Acaulospora scrobiculata, G. margarita,

G. clarum e G. etunicatum em plântulas
de gérbera micropropagadas, obtiveram
melhores resultados com G. etunicatum
e G. clarum em peso de matéria fresca
e seca da parte aérea. Enquanto neste
trabalho, os melhores resultados foram
obtidos com inóculo múltiplo. Traba-
lhando com um outro clone, denomina-
do Clone II de gerbera, observou-se um
ganho significativo em peso seco e fres-
co da parte aérea utilizando G. clarum,
G. etunicatum ou G. margarita (dados
não publicados). Esta especificidade
também foi observada entre cultivares
de morangueiro (Corsato et al., 1993).

Em relação ao comprimento da par-
te aérea e de raízes, houve uma tendên-
cia para gérbera apresentar um maior
ganho com fungos micorrízicos em re-
lação à testemunha. Enquanto para
helicônia não houve grande diferença
com respeito a estes parâmetros.

A colonização de raízes por fungos
FMA ocorreu em ambas as espécies. Para
helicônia, as maiores porcentagens de
colonização foram observadas nos trata-
mentos inoculados com Gigaspora
margarita (55,95%), inóculo múltiplo
(46,95%) e G. clarum (40,36%), para
gérbera foram o inóculo múltiplo
(40,47%) e G. margarita (31,29%), que
mostraram maior efeito sem diferença
significativa entre eles. Para as duas es-
pécies vegetais, G. etunicatum foi o fun-
go FMA que causou menor porcentagem
de colonização (28,71% - Helicônia e
16,84% - Gerbera). Através de monta-
gem de lâminas de fragmentos de raízes
dos tratmentos inoculados, foi possível
observar grande número de células auxi-
liares, esporos vegetativos, arbúsculos,
vesículas e micélio externo e interno.

Segundo Janos (1983), embora não
haja especificidade na formação de

micorrizas vesículo-arbusculares, pode
existir uma certa habilidade discrimina-
tória de espécies de fungos FMA por
determinadas espécies de plantas. To-
dos os fungos FMA testados coloniza-
ram helicônia e gérbera. Os benefícios
da micorrização, observados neste tra-
balho, estão relacionado à melhoria da
nutrição, especialmente por uma maior
absorção de fósforo (Tabela 3), consi-
derando as condições de baixa fertili-
dade do substrato utilizado. O aumento
do crescimento das plantas, associado a
maior absorção de fósforo devido aos
FMA, tem sido demonstrado para dife-
rentes espécies vegetais e condições de
cultivo (Tinker, 1975), além de uma
maior resistência ao estresse do ambien-
te e melhor absorção e utilização de água
(Paula & Siqueira, 1987).

Segundo Silveira (1992), as
micorrizas na maioria dos casos, esti-
mulam o crescimento da planta, como
consequência de seu efeito sobre a nu-
trição mineral de planta. A simbiose não
aumenta a biomassa vegetal e nem a
proporção parte aérea e raiz. O estímu-
lo da captação de nutrientes e posterior
translocação à parte aérea da planta re-
duz a  transferência de fotoassimilados
à raiz e sua maior retenção na parte aé-
rea, sendo utilizado na produção de
matéria verde. Dessa maneira, Silveira
(1992) cita como consequência a rela-
ção peso da matéria seca da parte aérea/
peso da matéria seca da raiz ser mais
elevada em plantas micorrizadas, o que
foi observado também em plantas de
gérbera. A testemunha apresentou uma
relação de 0,73 e as plantas micorrizadas
apresentaram uma relação média de 1,58
(Tabela 3).

A micorrização possui grande po-
tencial para a otimização da fase de

Tabela 3.  Teor médio de fósforo (P) obtidos na análise química foliar e relação peso de
matéria seca da parte aérea/peso de matéria seca de raízes de helicônia e gérbera, Lavras-
MG, UFLA 1994.

AMF
ainôcileH arebréG

gk.g(P 1- ) RSMP/APSMP gk.g(P 1- ) RSMP/APSMP

ahnumetseT 01,1 09,1 09,0 37,0

muralc.G 08,1 48,1 05,1 43,1

mutacinute.G 04,1 34,2 06,1 38,1

atiragram.G 08,1 15,1 00,1 35,1

olpitlúmolucónI 08,1 13,2 08,1 36,1

Fungos micorrízicos-arbusculares em helicônia e gérbera
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aclimatação de plântulas obtidas in vitro.
A diferença observada entre os
parâmetros avaliados como o cresci-
mento (PA/SR) de helicônia e gérbera,
possivelmente, tenha ocorrido devido à
especificidade das espécies de fungos
FMA testadas. As duas espécies com-
portaram-se de modo diferente em res-
posta à micorrização. Glomus
etunicatum não colonizou bem nenhu-
ma das duas espécies estudadas. Ape-
sar da elevada colonização, a helicônia
não beneficiou-se da inoculação, en-
quanto a gérbera beneficiou-se da
inoculação com G. clarum, G.
etunicatum e do inóculo misto. Deve-se
considerar a especificidade fungo-plan-
ta, o que pode explicar a baixa eficiên-
cia dos fungos testados nas duas espé-
cies estudadas.
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Fitormônios e senescência pós-colheita do brócolos.
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RESUMO
Com o objetivo de avaliar os efeitos do ethephon e GA

3
 sobre a

degradação da clorofila, atividade de peroxidases e respiração durante a
senescência pós-colheita do brócolos (Brassica oleracea L. var. italica)
cv. Piracicaba Precoce, suas inflorescências foram imersas logo após a
colheita, durante uma hora, em 0,1; 1,0; 10; 100 e 1000 mg.L-1 de
ethephon e, em um experimento paralelo, pulverizadas com 50, 250 e
1000 mg.L-1 de GA

3
. O delineamento experimental utilizado foi inteira-

mente casualizado, com três repetições para a aplicação de ethephon e
quatro repetições para a aplicação de GA

3
. As doses de 100 e 1000

mg.L-1 de ethephon tiveram efeito pronunciado sobre a degradação da
colorofila, que foi mais evidente 48 h após a colheita, enquanto o trata-
mento controle ainda possuía 80% de seu teor inicial de clorofila. O
tratamento de 1000 mg.L-1 de ethephon se destacou dos demais no au-
mento da atividade de peroxidases e da taxa respiratória a partir de 24 h
após a colheita. GA

3
 não retardou a degradação da clorofila e não teve

efeito sobre a taxa respiratória. No entanto, diminuiu a atividade de
peroxidases em 25%, 38% e 43% nos tratamentos de 50, 250 e 1000
mg.L-1 de GA

3
, respectivamente, em relação ao controle, 48 horas após

a colheita. Os resultados indicam que a atividade de peroxidases se mos-
trou muito sensível às alterações pós colheita do brócolos. No entanto,
ainda é uma característica pouco utilizada nos estudos de pós-colheita.
Finalmente, o brócolos possui uma taxa respiratória relativamente alta
e rápida degradação da clorofila em sua vida pós-colheita, podendo
responder ao etileno de fontes externas.

Palavras-chave: Brassica oleracea L. var italica, GA
3
, ethephon,

clorofila, peroxidases, taxa respiratória.
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ABSTRACT
Fitohormones and postharvest senescence of broccoli.
To evaluate the effect of ethephon and GA

3
 on chlorophyll

degradation, peroxidase activity and respiration during the
postharvest senescence of broccoli (Brassica oleracea L. var. italica),
harvested inflorescences of cv. Piracicaba Precoce were immersed,
for one hour, in 0.1, 1.0, 10, 100 and 1000 mg.L-1 ethephon solutions.
In a parallel assay, inflorescences were sprayed with 50, 250 and
1000 mg.L-1 of GA

3
. The experiments were set up in a complete

randomized design, with three replications for ethephon application
and four replications for GA

3
 application. The concentrations of 100

and 1000 mg.L-1 ethephon enhanced the rate of chlorophyll
degradation, evident 48 hours after harvesting, while the control
retained 80% of its initial chlorophyll content. Treatment with 1000
mg.L-1 ethephon increased significantly peroxidase activity and
respiration 24 hours after harvesting. GA

3
 did not affect the

degradation of chlorophyll and respiration. However, it diminished
the activity of peroxidases 25%, 38%, and 43% for the treatments of
50, 250 and 1000 mg.L-1 of GA

3
, respectively, in relation to the

control, 48 hours after harvesting. The results indicate that peroxidase
activity was very sensitive to alterations after harvesting. However,
this is still an infrequently used characteristic in postharvest studies.
Finally, the broccoli possesses a relatively high respiration and a
fast degradation rate of chlorophyll in its postharvest life, and is
able to respond to ethylene from external sources.

Keywords: Brassica Oleracea L. var italica, GA
3
, ethephon,

chlorophyll, peroxidase, respiration.

(Aceito para publicação em 07 de dezembro de 1998)

O brócolos é altamente perecível
após a colheita, com vida de pra-

teleira de dois a três dias, quando não
armazenado adequadamente, apresen-
tando intenso amarelecimento
(Yamauchi & Watada, 1998). A colora-
ção é o principal atributo de qualidade
considerado pelos consumidores quan-
do selecionam seus produtos vegetais
(Barth et al., 1992) e é de fundamental
importância quando consideramos os
vegetais folhosos. Alguns estudos da
conservação pós-colheita do brócolos
têm sido feitos com a utilização de re-
frigeração (Makhlouf et al., 1989), at-
mosfera modificada (Ishikawa et al.,
1998) e aplicação de fitormônios
(Clarke et al., 1994).

A importância dos fitormônios na
senescência tem sido mostrada pelo estu-
do da correlação entre os efeitos das apli-
cações e seus níveis endógenos com pro-
cessos relacionados à senescência como,
por exemplo, o teor de clorofila, ativida-
de de peroxidases e respiração. Tem sido
mostrado que o etileno promove a
senescência foliar, enquanto giberelinas e
citocininas a retardam (Yamauchi &
Watada, 1993; Han, 1995; Lers et al.,
1998). Por exemplo, a aplicação de
propileno (um análogo ao etileno) em
brócolos, cv. Shogun, logo após a colhei-
ta, acelerou o amarelecimento e estimu-
lou a atividade respiratória de suas
inflorescências a partir de 24 horas após a
colheita (Tian et al., 1994). Por outro lado,

a aplicação pós-colheita de citocininas
retardou o processo de amarelecimento do
brócolos (Tian et al., 1995). Sabe-se que
a aplicação de giberelinas retarda a
senescência de folhas (Han, 1995; Lers et
al., 1998), flores (Saks & Staden, 1992) e
frutos (Martínez et al., 1996; Biles et al.,
1997). No entanto, até o momento, não
há relatos demonstrando o efeito de
giberelinas sobre a senescência pós-co-
lheita do brócolos.

O objetivo desse trabalho foi estu-
dar o efeito do ethephon e do ácido
giberélico (GA

3
) sobre a degradação da

clorofila, atividade de peroxidases e taxa
respiratória das inflorescências de
brócolos armazenadas em temperatura
ambiente.
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MATERIAL E MÉTODOS

Na condução do experimento foram
utilizadas inflorescências de brócolos
(Brassica oleracea L. var. italica), cv.
Piracicaba Precoce, cultivadas na horta
comercial da Universidade Federal de
Viçosa, com todos os manejos culturais
usuais até o ponto de colheita comercial
(inflorescência totalmente desenvolvi-
da, com as flores completamente fecha-
das). A colheita foi realizada entre 7 e 8
horas da manhã. No laboratório, as
inflorescências, com 200 a 600 g, fo-
ram imersas em solução 0,1% (v/v) de
hipoclorito de sódio durante quinze mi-
nutos e lavadas três a quatro vezes com
água destilada. A aplicação de ethephon
foi feita pela imersão das
inflorescências, por uma hora, em solu-
ção nas concentrações: 0,0; 0,1; 1,0; 10;
100 e 1000 mg.L-1. Em seguida, as
inflorescências foram acondicionadas
em câmaras individualizadas por trata-
mento, no escuro, durante 72 horas. A
temperatura de armazenamento foi de
25oC ± 5oC e a renovação do ar da câ-
mara foi feita com ar umedecido (95-
97% UR) de modo a renovar completa-
mente o ar da câmara a cada 30 min.

Em outro experimento foi feita a
pulverização das inflorescências com 50
ml de solução por inflorescência de áci-
do giberélico, nas concentrações de 0,
50, 250 e 1000 mg.L-1 de GA

3
, conten-

do 1,0 g.L-1 de Tween 20. Após a pulve-
rização, as inflorescências foram arma-
zenadas, durante 96 horas em condições
semelhantes à descritas anteriormente,
com temperatura de 20oC ± 2oC. O deli-
neamento experimental utilizado em
ambos os experimentos foi inteiramen-
te casualizado e a unidade experimen-
tal foi constituída de uma inflorescência
de brócolos. Utilizou-se três repetições
no experimento que avaliou os efeitos
da aplicação de ethephon e quatro repe-
tições no experimento com GA

3
. Foram

calculados as médias e os desvios-pa-
drão de cada tratamento.

Os teores de clorofila das
inflorescências foram estimados 0, 12,
24, 48 e 72 horas após a colheita e a ati-
vidade de peroxidases e a taxa respira-
tória foram medidas 0, 6, 12, 24, 48 e
72 horas após a colheita. Nos tratamen-
tos com GA

3
,  foram feitas ainda

mensurações 96 horas após a colheita.
A quantificação dos teores de clorofila
foi feita pelo método de Arnon (1949).
A atividade de peroxidases foi quanti-
ficada pelo método descrito por
Lagrimini & Rothstein (1987). O teor de
proteína do extrato enzimático foi esti-
mado pelo método de Bradford
(Bradford, 1976), tomando-se BSA como
padrão. A produção de CO

2
 das

inflorescências foi determinada em um
analisador de gás no infravermelho
(IRGA), marca ADC, modelo LCA-4,
onde cerca de 15 g da inflorescência fo-
ram colocados em uma câmara de 1,5 L,
com um fluxo de ar de 36L.h-1. As
inflorescências foram aclimatadas à tem-
peratura de 20oC por 30 minutos, antes
da determinação da produção de CO

2
.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As alterações do conteúdo de cloro-
fila do brócolos foram mínimas nas pri-
meiras 24 horas após a colheita, ocor-
rendo, após, uma drástica queda duran-
te o período de armazenamento (Figura
1a), atingindo 20% do conteúdo inicial
no tratamento controle, após 72 horas
de armazenamento. Comportamento si-
milar pôde ser observado em folhas des-
tacadas de pepino (Lewington & Simon,
1969) e discos de folhas de aveia
(Thimann et al., 1977). Os tratamentos
onde foram aplicados 100 e 1000 mg.L-

1 de ethephon tiveram efeito mais inten-
so na indução da degradação da clorofi-
la do brócolos, sendo evidente 48 horas
após a colheita, quando as inflorescência
não tratadas (controle) possuíam 80%
do conteúdo inicial de clorofila, enquan-
to as inflorescências tratadas com 100 e
1000 mg.L-1 de ethephon somente pos-
suíam 35% e 25% de seu teor inicial de
clorofila, respectivamente. Essa diferen-
ça diminuiu 72 horas após a colheita,
provavelmente devido ao estado avan-
çado de senescência do tecido. A colo-
ração é usada como indicativo do avan-
ço da senescência do brócolos, que per-
de totalmente sua coloração verde em
dois ou três dias a 20oC (King & Morris,
1994b). O amarelecimento de vegetais
folhosos ocorre devido à degradação da
clorofila e pode ser catalisado por
peroxidases quando na presença de com-
postos fenólicos (Huff, 1982).

Isoenzimas de peroxidase são encontra-
das no interior dos cloroplastos, que na
presença de compostos fenólicos,
catalisam a reação de degradação da clo-
rofila (Yamauchi & Watada, 1991).

Observou-se, 6 horas após a colhei-
ta, (Figura 1b) que houve um ligeiro
aumento na atividade de peroxidases em
todos os tratamentos, possivelmente
devido ao estresse da colheita. Muitas
espécies respondem ao estresse pelo
aumento da síntese de certas enzimas
antioxidantes, como é o caso das
peroxidases (Simon & Ross, 1970;
Espelie et al., 1986). Ainda, observou-
se que a partir de 12 horas após a co-
lheita (Figura 1b) em todos os tratamen-
tos com ethephon houve um segundo
aumento da atividade de peroxidases,
enquanto nas inflorescências não trata-
das com ethephon essa elevação ocor-
reu somente a partir de 24 horas após a
colheita, sugerindo que o ethephon, em
todas as concentrações, acelerou a
senescência do tecido. No entanto, a
partir de 24 horas após a colheita, so-
mente o tratamento de 1000 mg.L-1 de
ethephon se destacou dos demais na
indução da atividade de peroxidases.
Observa-se na figura 1a e 1b uma cor-
relação inversa entre o teor de clorofila
e atividade de peroxidases, a partir de
24 horas após a colheita, sugerindo que
o etileno elevou o estado oxidativo do
tecido e, como em folhas de espinafre
(Yamauchi & Watada, 1991), que as
peroxidases foram as responsáveis pela
degradação das clorofilas.

A taxa respiratória caiu drasticamen-
te em todos os tratamentos durante as
primeiras 12 horas após a colheita (Fi-
gura 1c). Resultados similares foram
obtidos por Rushing (1990), que obser-
vou declínio da respiração do brócolos,
cv. Citation, até 24 horas após a colhei-
ta, a 16oC e King & Morris (1994a), que
observaram que a respiração de três cul-
tivares de brócolos diminuia até 12 ho-
ras após a colheita, quando armazena-
dos a 20oC. O declínio da taxa respira-
tória após a colheita tem sido descrito
em órgãos vegetativos (King et al.,
1990) e em flores (Trippi & Paulin,
1984) e pode estar associado à exaustão
de substratos respiratórios prontamente
acessíveis, como os carboidratos solú-
veis, por exemplo (King & Morris,

L. Endres et al.
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1994a). A partir de 12 horas após a co-
lheita, comparado ao comportamento da
atividade de peroxidases (Figura 1b),
somente o tratamento de 1000 mg.L-1 de
ethephon se destacou dos demais na
indução da taxa respiratória (Figura 1c),
possivelmente refletindo o elevado es-
tado oxidativo do tecido, ocasionado
pela presença do etileno liberado pelo
ethephon.

A aplicação de GA
3
 não retardou a

degradação da clorofila (Figura 2a) e
não teve efeito sobre a taxa respiratória
das inflorescências do brócolos (Figura
2c). No entanto, a aplicação de GA

3
 re-

tardou a senescência de flores de cravo
(Saks & Staden, 1993) e o
amarelecimento de folhas de alface
(Aharoni et al., 1975) e salsa (Lers et
al., 1998). Por outro lado, em todos os
tratamentos com GA

3
, observou-se uma

redução da atividade das peroxidases a
partir de 12 horas após a colheita, em
relação ao controle (Figura 2b). Quaren-
ta e oito horas após a colheita, por exem-
plo, a atividade das peroxidases dimi-
nuiu cerca de 25% para o tratamento de
50 mg.L-1 de GA

3
, 38% para 250 mg.L-1

de GA
3
 e 40% para 1000 mg.L-1 de GA

3

em relação ao controle. Esses resulta-
dos sugerem, como em pétalas de ro-
sas, onde o GA

3
 diminuiu a fluidez e a

permeabilidade das membranas
(Sabehat & Zieslin, 1994), uma menor
oxidação dos tecidos e,
consequentemente, menor produção de
hidroperóxidos. A atividade de
peroxidases se mostrou bastante sensí-
vel a alterações fisiológicas pós-colhei-
ta de brócolos, podendo responder a
estresses quando ainda não são obser-
vados por outras características como,
por exemplo, o teor de clorofila e a taxa
respiratória.

A senescência pós-colheita do
brócolos é bastante rápida. Por isso a
associação de técnicas de conservação
pós-colheita se tornam necessárias para
obtermos resultados mais expressivos
como, por exemplo, o uso de regulado-
res de crescimento associado à refrige-
ração e/ou atmosfera modificada, como
observado por Lers et al. (1998) na con-
servação pós-colheita de salsa. No en-
tanto, essa hipótese ainda deve ser tes-
tada. O brócolos possui uma alta taxa
respiratória e ao mesmo tempo possui

Fitormônios e senescência do brócolos.

Figura 1. Teor de clorofila (A), atividade de peroxidases (B) e taxa respiratória (C) de
inflorescências de brócolos imersas em solução de ethephon durante uma hora e armazena-
das a 25ºC ± 5ºC, a 95-97% UR, no escuro. Barras verticais indicam o desvio-padrão. Viço-
sa, UFV, 1995.
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baixas reservas de carboidratos (King &
Morris, 1994b). A manutenção da res-
piração de produtos hortícolas após a
colheita é importante para a manuten-
ção da homeostase metabólica de seu
tecido. Assim sendo, a imersão da haste
floral em solução de sacarose
(Goldthwaite, 1974) pode vir a ser uma
boa técnica na conservação pós-colhei-
ta do brócolos, merecendo estudos mais
detalhados. Finalmente, deve-se evitar
armazenar o brócolos, em um mesmo
ambiente, com outros produtos de ori-
gem vegetal que possuem alta produção
de etileno, principalmente a partir de 24
horas após a colheita, quando sua
inflorescência parece estar mais sensí-
vel a esse fitormônio.
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Uso de matéria seca de cará e de mandioquinha-salsa na composição da
ração para frangos de corte.
Maria do Carmo Vieira 1; Néstor A. Heredia Z.1 ,2; João Dimas Graciano1; Rosilene Antonio Ribeiro3

1UFMS – DCA, C. Postal 533, 79804-970 Dourados – MS.

RESUMO
O trabalho foi desenvolvido no aviário experimental localizado

na horta do Núcleo Experimental de Ciências Agrárias (NCA) da
UFMS, em Dourados – MS, entre 21 de fevereiro e 3 de abril de
1997. Foram estudadas quatro fórmulas de ração para alimentação
de frangos de corte, sendo elas: 1 - 30% ração concentrada (RC) +
70% milho (M); 2 – 30% RC + 15% matéria seca de cará + 55% M;
3 – 30% RC + 15% matéria seca de resíduos de mandioquinha-salsa
+ 55% M e 4 – 30% RC + 30% matéria seca de cará + 40% M. A
unidade experimental foi uma ave e os tratamentos arranjados no
delineamento experimental de blocos casualizados, com dez repeti-
ções. As matérias secas de cará (mistura de rizomas e tubérculos) e
dos resíduos de mandioquinha-salsa (rebentos, coroas e raízes não-
comercializáveis) foram obtidas de plantas propagadas na horta do
NCA-UFMS e secadas ao sol, em terreiro cimentado. As aves fo-
ram pesadas aos 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias após o início do experi-
mento. As curvas de pesos médios dos frangos foram características
para a espécie e as taxas de crescimento foram significativamente
dependentes dos tratamentos. Os frangos alimentados com a ração 3
apresentaram peso médio final de 2.113,7 g e conversão alimentar
de 2,1186 kg de ração/kg de peso do frango, que foi inferior em
2,2%; 9,7% e 23,9% quando comparada com as dos frangos alimen-
tados com as rações 1, 2 e 4, respectivamente. A maior quantidade
de carne a ser realmente consumida - cozida ou assada (com custo/
kg de R$ 0,7158 e R$ 0,9825, respectivamente) - foi dos frangos
criados com a ração 3. Os frangos alimentados com ração contendo
resíduos de mandioquinha-salsa ou cará apresentaram sabor de frango
caipira e baixo teor de gordura.

Palavras-chave: Dioscorea sp, Arracacia xanthorrhiza, resíduos
vegetais, alimentação de aves, custos.

ABSTRACT
Yam and Peruvian carrot dry matter use in ration

composition for broiler feed.
An experiment was carried out in the experimental aviary at the

Farmer Science Experimental Center - NCA of the Federal University
of Mato Grosso do Sul (UFMS) in Dourados-MS between February
21st and April 3rd, 1997. The following ration formulas for broiler
feed were studied: 1 - 30% concentrated ration (CR) + 70% corn
(C); 2 - 30% CR + 15% yam dry matter + 55% C; 3 - 30% CR + 15%
Peruvian carrot dry matter + 55% C; 4 - 30% CR + 30% yam dry
matter + 40% C. Each bird represented one experimental unit and
treatments were arranged in a randomized block design, with ten
replications. Yam dry matter (rhizomes and tubers) and Peruvian
carrot residues (sprouts, crowns and non-commercial roots) were
obtained from propagated plants at the NCA-UFMS vegetable garden
and then sun dried. Birds were weighed 7, 14, 21, 28, 35 and 42
days after the beginning of the beginning of the experiment. Broiler
average weight curves were characteristics to the species and growth
rates were significantly dependent on treatments. Broilers fed with
ration formula 3 had an average final weight of 2.1137 kg and a feed
conversion of 2.1186 kg of ration/kg of broiler weight, which was
2.2%, 9.7% and 23.9% lower when compared with rations 1, 2 and
4, respectively. The amount of broiler meat available for
consumption, broiled or roasted, (with cost/kg of R$ 0.7158 and R$
0.9825, respectively) was greater in broilers fed with ration 3.
Comparing qualitatively taste and fat content, it was observed that
those broilers fed with ration 4 had a “yokel” broiler taste and
minimum fat.

Keywords: Dioscorea sp, Arracacia xanthorrhiza, vegetable
residues, bird feed, costs.

(Aceito para publicação em 07 de dezembro de 1998 )

O crescimento da avicultura brasi-
leira, a partir dos anos 70, conquistou
significativa participação na produção
de proteína de origem animal e impor-
tante posição socioeconômica no País.
No período 1970-1988, a produção anual
de carne de frango evoluiu de 0,217 para
1,947 milhões de toneladas e a produ-
ção de ovos, de 0,861 para 1,24 bilhões
de dúzias, ou seja, um crescimento de
797% e 44%, respectivamente. O con-
sumo per capita, naquele período, pas-
sou de 2,3 para 12,0 kg de frango e de 78
para 110 ovos/habitante/ano (Schmidt &

Ávila, 1990). Observa-se portanto que
é enorme o valor econômico atual da
indústria avícola no Brasil, especialmen-
te ao se considerar que ela movimenta uma
série de atividades de intermediação, como
a produção de matérias primas para ra-
ções, prestação de serviços e industriali-
zação (Englert, 1980).

Os países do Terceiro Mundo desen-
volvem investigações de ponta, visan-
do solucionar problemas dos médios e
grandes agropecuaristas, esquecendo-se
das questões de subsistência dos peque-
nos agricultores. A pesquisa agrícola no

Brasil tem sido direcionada para cultu-
ras dependentes dos insumos industria-
lizados, potencialmente poluidores e
caros. Acredita-se que para mudar essa
situação devem ser repensados os con-
ceitos de produtividade e
economicidade agrícola (Vieira, 1995),
pois podem ser expandidas as frontei-
ras agrícolas abrangendo os solos me-
nos férteis dos cerrados e irrigando os
semi-áridos (Silva, 1996).
Consequentemente apenas espécies de
maior dinâmica fisiológica vegetal, com
retenção hídrica e rusticidade às intem-

2 Bolsista de Produtividade em Pesquisa-CNPq
3 Estudante do curso de Mestrado em Agronomia-UFMS
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péries climáticas, prevalecerão, como é
o caso das hortaliças chamadas alterna-
tivas ou não-convencionais, como
mandioquinha-salsa (Arracacia
xanthorrhiza), inhame (Colocasia
esculenta) e cará (Dioscorea sp).

O Estado de Mato Grosso do Sul ain-
da não tem tradição no cultivo de horta-
liças, praticando principalmente o
monocultivo de soja e trigo, além da
criação de gado de corte. Nos últimos
anos, vêm aumentando as áreas de cul-
tivo de hortaliças nos arredores das
maiores cidades do Estado, o que pos-
sibilita a venda do produto diretamente
ao consumidor (Vieira, 1995). Atual-
mente, a quantidade disponível de
mandioquinha-salsa e cará, nos merca-
dos locais, e o número de horticultores
dedicados à sua exploração são peque-
nos, por falta de tradição no consumo
pela população local e pela falta de al-
ternativa de uso dos produtos principais
e dos seus resíduos amídicos. Da man-
dioca por exemplo, são considerados
resíduos as partes constituintes da pró-
pria planta, geradas em função do pro-
cesso tecnológico adotado, assim como
os restos de cultura. Tanto a qualidade
quanto a quantidade dos resíduos variam
bastante, em função de uma série de fa-
tores tais como cultivar, idade da plan-
ta, tempo após a colheita, tipo e
regulagem do equipamento industrial
dentre outros (Cereda, 1996). Da planta
de mandioquinha-salsa, podem ser usadas
as raízes não-comercializáveis, as coroas
e os rebentos para consumo animal
(Vieira, 1995); do inhame podem ser uti-
lizados os rizomas-mães, rizomas-filhos
pequenos e refugos (Heredia & Yamaguti,
1994); do cará, podem ser usados os
rizomas não lisos, tubérculos pequenos e
refugos, tanto do cará-da-costa ou
caramujo quanto do cará-pezão (Heredia
& Vieira, 1994; Heredia et al., 1995).

Quanto à avicultura em Mato Gros-
so do Sul, apenas uma empresa admi-
nistra mais de 300 aviários com 15.000
frangos de corte cada um, tendo abate
de 115.000 frangos/dia, com peso mé-
dio de 2,2 kg obtidos em 49 dias, o que
resulta em 253.000 kg/dia de frango.

Os objetivos do presente trabalho
foram a diminuição dos custos e a
melhoria da qualidade da carne de fran-
go, a determinação dos melhores

percentuais de cará e/ou de
mandioquinha-salsa que substituam o
milho na ração para frangos de corte, a
melhora qualitativa da carne e a dimi-
nuição dos custos de produção, assim
como o estímulo aos alunos do Curso
de Agronomia da UFMS a trabalharem
com cará e mandioquinha-salsa.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no aviá-
rio experimental, com capacidade para
800 aves, localizado na horta do Núcleo
Experimental de Ciências Agrárias
(NCA) da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul (UFMS), em Dou-
rados – MS, entre 21 de fevereiro e 3 de
abril de 1997. Foram estudadas quatro
fórmulas de ração para alimentação dos
frangos de corte, sendo: 1 - 30% de ra-
ção concentrada (RC) + 70% de milho
(M); 2 – ração com 30% RC + 15% de
matéria seca de cará + 55% M; 3 – ra-
ção com 30% RC + 15% de matéria seca
de resíduos de mandioquinha-salsa +
55% M e 4 – ração com 30% RC + 30%
de matéria seca de cará + 40% M. A
primeira formulação é a normalmente
usada pelos avicultores.

Os tratamentos foram arranjados no
delineamento experimental de blocos
casualizados. A unidade experimental
considerada foi uma ave, sorteada ini-
cialmente aos sete dias, dentre as 80 aves
que compunham o boxe (tratamento) e
posteriormente marcada para determi-
nação semanal do ganho de peso. Den-
tro de cada boxe foram sorteadas dez
aves que, após marcadas com sinais in-
dividuais, corresponderam às repetições.

Os materiais vegetativos utilizados
para as rações foram os rizomas e tu-
bérculos do cará Caramujo e os rizomas
do ‘Liso’ (RTC), além dos resíduos (re-
bentos, coroas e raízes não-
comercializáveis) de mandioquinha-sal-
sa (RMS). Após a colheita, o material
vegetativo foi cortado em fatias finas e
colocado em terreiro cimentado para
secagem ao sol. O material seco foi tri-
turado e peneirado para posterior uso na
mistura com a ração concentrada e com
o milho, adquiridos no comércio de
Dourados – MS. O preparo do formula-
do das rações foi feito no laboratório de
campo da área Zootécnica do NCA-

UFMS. Os resultados da análise da sua
composição nutritiva dos componentes
das rações são apresentados na Tabela
1.

Os pintinhos de um dia, mistura de
machos e fêmeas, com peso médio de
45 g, foram adquiridos no mercado lo-
cal, sendo que na primeira semana fo-
ram alimentados com ração normal e no
sétimo dia procedeu-se à pesagem ge-
ral e sorteio das 80 aves para cada trata-
mento. Dentre essas, sortearam-se e pe-
saram-se as dez que corresponderiam às
repetições. Os cuidados dispensados às
aves, dessa fase até o abate, foram os
recomendados por Englert (1980). As
aves foram pesadas aos 7, 14, 21, 28,
35 e 42 dias após o início do trabalho.
Em cada época, pesou-se também a ra-
ção remanescente para obter os dados
de consumo e posterior cálculo da con-
versão alimentar. No dia do abate foram
determinados os pesos dos frangos com
penas, sem penas e limpos (sem cabe-
ça, pés e miúdos) e o teor visual de gor-
dura, além das perdas de peso dos fran-
gos, quando cozidos ou assados. O sa-
bor dos frangos foi determinado através
de 20 degustadores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As curvas dos pesos médios dos
frangos, entre um e 42 dias de idade,
apresentadas na Figura 1, são caracte-
rísticas para a espécie. As taxas de cres-
cimento foram dependentes dos trata-
mentos, especialmente a partir dos
quatorze dias, quando os frangos ali-
mentados com ração normal foram mais
pesados (411,4 g) que os tratados com
ração com 30% de cará (365,9 g), devi-
do provavelmente à necessidade de as
aves adaptarem seu metabolismo à mu-
dança alimentar.

Os maiores pesos médios finais de-
terminados nos frangos com penas (Ta-
bela 2) foram para os alimentados com
ração contendo resíduos de
mandioquinha-salsa (2.113,7 g), apre-
sentando conversão alimentar de 2,1186
kg de ração/kg de peso do frango, que
foi inferior em 2,2%; 9,7% e 23,9%,
quando comparados com a ração nor-
mal (2,1646); ração com 15% de cará
(2,3246) e ração com 30% de cará
(2,6247), respectivamente (Tabela 3).

Cará e  mandioquinha-salsa na composição em  ração de frangos
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oãçisopmoC adartnecnocoãçaR 1

avitirtuN laicinI laniF ohliM 2 SMR 3,2 CTR 4,2

p/p%)Cº501à(sietáloveedadimU 00,21 00,31 63,11 98,01 65,01

)p/p%(oxiflarenimoudíseR 05,61 05,61 56,4 44,8 25,5

)p/p)%(oeréteotartxE 05,1 05,1 42,4 08,0 17,0

)p/p%()52,6xN(saníetorP 00,14 00,14 82,8 25,01 40,9

)p/p%(odimA 62,12 67,91 23,25 09,35 95,15

)p/p%()açnerefidrop(arbiF 00,7 05,7 51,91 54,51 85,22

g001/lacKlatotocirólacrolaV - - 65,082 29,462 19,842

oicláC 05,6 05,6 - - -

orofsóF 09,0 09,0 - - -

Tabela 1. Composição nutritiva dos componentes de quatro rações utilizadas para frangos de corte. Dourados, UFMS, 1997.

1.Dados apresentados pela Indústria AVIPAL- Avicultura Paranaense Ltda.
2.Dados determinados no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da UFMS, em Campo Grande - MS.
3.Resíduos de mandioquinha-salsa.
4.Rizomas e tubérculos de cará.

otnematarT )g(sognarfsodoseP

)oãçaR( sanepmoC sanepmeS opmiL odizoC odassA

lamroN.1 7,220.2 00,709.1 72,764.1 06,349 32,196

CTR%51.2 6,668.1 03,527.1 72,003.1 85,798 12,316

SMR%51.3 7,311.2 24,879.1 13,474.1 61,810.1 27,147

CTR%03.4 0,117.1 71,806.1 37,891.1 57,738 42,046

Tabela 2. Peso de frangos de corte alimentados com quatro tipos de ração aos 42 dias após o início do tratamento, segundo a forma de
apresentação. Dourados, UFMS, 1997.

RTC = rizomas e tubérculos de cará.
RMS = resíduo de mandioquinha-salsa.

otnematarT
anepmocognarF 1 anepmesognarF opmilognarF

)gk(oseP
oãsrevnoC

ratnemila /2 )$R(otsuC *1oãçaleR )$R(otsuC **2oãçaleR )$R(otsuC

lamroN.1 /3 7220,2 6461,2 3745,0 7060,1 5085,0 5873,1 5457,0

CTR%51.2 6668,1 6423,2 9505,0 9180,1 3745,0 5534,1 2627,0

SMR%51.3 7311,2 6811,2 3805,0 4860,1 1345,0 7334,1 7827,0

CTR%03.4 0117,1 7426,2 5584,0 9360,1 5615,0 3724,1 0396,0

Tabela 3. Custo de produção do frango com pena, sem pena e limpo em função do tipo de ração utilizada na alimentação. Dourados, UFMS,
1997.

*  Relação 1. Peso frango com pena/peso frango sem pena.
** Relação 2. peso frango com pena/peso frango limpo.
1/ Aos 42 dias de idade das aves.
2/ kg de ração consumida/kg de frango com penas
3/ Ração normal com a composição de 30% de ração concentrada + 70% de milho.
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Esse fato poderia relacionar-se à maior
quantidade de resíduo mineral fixo, pro-
teínas e amido da ração com 15% de
mandioquinha-salsa, em relação aos
outros tipos de ração utilizados no ex-
perimento (Tabela 1). Os menores cus-
tos de produção/kg de frango com pena
(R$ 0,2405), sem pena (R$ 0,2745) e
limpo (R$ 0,4943) foram dos frangos
alimentados com ração contendo resí-
duos de mandioquinha-salsa e os maio-
res custos corresponderam aos frangos

alimentados com ração contendo 30%
de cará (Tabela 3).

A maior quantidade de cada frango
limpo comercializada e realmente
consumida – cozida (1.018,16 g) ou as-
sada (741,72 g) – correspondeu ao fran-
go criado com ração que continha
mandioquinha-salsa (Tabela 2), com
custo/kg de frango de R$ 0,7158 e R$
0,9825, respectivamente. Ao comparar
qualitativamente o sabor e o teor de gor-
dura, foi observado que os frangos ali-

mentados com ração com resíduos de
mandioquinha-salsa ou, especialmente,
com cará apresentaram sabor de frango
“caipira” e mínimo teor de gordura, pos-
sivelmente pelos baixos conteúdos de
extrato etéreo e de poder calórico das
matérias secas dessas hortaliças (Tabe-
la 1). Essas características possibilitam
o oferecimento de frangos tipo “light” a
menores preços, no caso dos frangos
alimentados com ração contendo
mandioquinha-salsa (Tabela 3), os quais

otudorP
oãçudorP
)ah/gk(

)$R(oãçudorpedotsuC

latoT
acserfairétaM
levázilaicremoc

)gk(

acesairétaM
)gk(

aparbmEohliM 000.6 08,635 5980,0 11,0

)SMmeaidém(ohliM 005.3 08,636 4351,0 11,0

aslas-ahniuqoidnaM

sezíaR. 002.31 54,473.1 401,0

soudíseR. 008.03 00,002 5230,0

esievázilaicremoc-oãnsezíar,sotneber,sahlof(
)saoroc

)061.6(

áraC

solucrébuT. 002.91 63,641.1 60,0

soudíseR. 006.81 00,002 8350,0

)samoziresogufer,soneuqepsolucrébut( )027.3( )oãçazil-airtsudnI(

oãçaR
%alumróF

)gk/$R(otsuC

etnenopmoCoremúN etnenopmoC alumróF
oãçaleR

lautnecrep

odartnecnoC1 03 0061,0 840,0

ohliM 07 0011,0 770,0 00,1

521,0

odartnecnoC2 03 0061,0 0840,0

ohliM 55 0011,0 5060,0 8239,0

áraC 51 8350,0 1800,0 )27,6-(

6611,0

odartnecnoC3 03 0061,0 0840,0

ohliM 55 0011,0 5060,0 0809,0

aslas-ahniuqoidnaM 51 5230,0 0500,0

5311,0 )02,9-(

odartnecnoC4 03 0061,0 0840,0

ohliM 04 0011,0 0440,0 8468,0

áraC 03 8350,0 1610,0

1801,0 )25,31-(

Tabela 4. Produção e custos de produção dos componentes, além da relação percentual de custos das fórmulas das rações para frangos de
corte. Dourados, UFMS, 1997.
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poderiam ser utilizados para exportar a
países europeus e Estados Unidos, onde
há grande consumo de frangos de corte
e sérios problemas com alimentos gor-
durosos (Fantástico da Rede Globo, 7
de julho de 1997). Os frangos alimenta-
dos com ração normal mostraram-se
excessivamente gordurosos, provavel-
mente devido ao maior teor de extrato
etéreo (4,24% e/ou do valor calórico do
milho utilizado na ração (Tabela 1). Esse
fato demonstra o grande potencial de uso
de mandioquinha-salsa e a possibilida-
de de maiores lucros para o avicultor e
para o agricultor, que poderá vender
normalmente as raízes, para consumo ao
natural ou processado, assim como uti-
lizar os resíduos da planta para compo-
sição de rações para frangos de corte
(Tabela 4). Isso porque o custo da ma-
téria seca dos resíduos (R$ 0,0325) re-

presentariam 29,55% em relação ao cus-
to do milho (R$ 0,11) e que após seu
uso percentual no formulado da ração
induziria diminuição de 9,20% no custo.
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Utilização de água salina e condicionador de solo na produção de
beterraba no semi-árido brasileiro1.
Gilberto G. Cordeiro, Geraldo M. de Resende, José R. Pereira; Nivaldo D. Costa
Embrapa Semi-Árido, C. Postal 23, 56300-000 Petrolina - PE.

RESUMO
O experimento foi conduzido no Campo Experimental da

Embrapa Semi-Árido em Petrolina - PE, no primeiro semestre de
1997 com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes níveis de
salinidade da água de irrigação e do condicionador de solo Sper
Sal (ácido polimaléico) na produção de beterraba (Beta vulgaris
L.), cultivar Early Wonder. O delineamento experimental foi de
blocos ao acaso com quatro repetições. Os tratamentos foram: água
com condutividade elétrica de 0,1 (água do Rio São Francisco -
testemunha) 4 e 8 dS/m e água com condutividade elétrica 0,1, 4 e
8 dS/m mais Sper Sal, com parcelas de 2 m2. Os resultados obtidos
mostraram que as produtividades variaram de 20,2 a 65,4 t/ha para
os tratamentos irrigados com água salina mais Sper Sal e água do
Rio São Francisco, respectivamente. Não se verificou diferença
significativa na produtividade quando do uso de água com níveis
de salinidade de 4 e 8 dS/m, cujas produtividades foram 29,4 e
26,3 t/ha respectivamente. Nos tratamentos com Sper Sal, obser-
vou-se que na concentração salina de 4 dS/m, o condicionador de
solo demonstrou ser mais eficiente, em relação à concentração de
8 dS/m.

Palavras-chave: Beta vulgaris L., irrigação.

ABSTRACT
Effect of saline water and soil conditioner on sugar beet yield

in the Brazilian semi-arid region.
An experiment was carried out at an experimental field in

Embrapa Semi-arid, Petrolina - PE, during the first semester of 1997,
with the objective of evaluating the effect of different irrigation water
salinity levels, with and without the soil conditioner Sper Sal
(polymaleic acid), on the yield of sugar beet (Beta vulgaris L.), cv.
Early Wonder. The experiment was set up in complete randomized
block design, with four replications. Six treatments were tested: water
with electrical conductivity of 0.1 (control), 4 and 8 dS/m, and the
levels of electrical conductivity cited above plus Sper salt. The size
of the plots was 2m2. The results obtained showed that the yield
varied from 20.2 to 65.4 t/ha, respectively, for irrigation treatments
of saline with Sper Sal and water from the São Francisco river. There
was no significant difference in productivity when water with salinity
levels of 4 and 8 dS/m were used, with yields of 29.4 and 26.3 t/ha,
respectively. In the treatments with soil conditioner Sper Sal, it was
found that at a saline concentration of 4 dS/m, the product was more
efficient than at the concentration of 8 dS/m.

Keywords: Beta vulgaris L. Irrigation.

(Aceito para publicação em 02 de dezembro de 1998)

A água é um dos principais fatores
limitantes da produção agrope-

cuária da região semi-árida do Nordes-
te do Brasil (SUDENE, 1980). Portan-
to, o máximo aproveitamento desse re-
curso disponível para a agricultura é de
fundamental importância para a região.
As águas subterrâneas, provenientes do
embasamento cristalino nessa região,
são escassas e com teor alto a muito alto
de sais dissolvidos (Cruz & Melo, 1974;
Valdivieso & Cordeiro, 1985). Mesmo
assim, constituem-se na única fonte de
água disponível durante grande parte do
ano, o que justifica a grande importância
na ampliação de opções de produção agrí-
cola para o ambiente da caatinga.

Toda água usada na irrigação con-
tém, em maior ou menor quantidade,

sais dissolvidos, principalmente
cloretos, bicarbonatos e carbonatos em
combinação com sódio, cálcio e
magnésio (Kelley, 1951). Estes sais,
dependendo das condições, poderão
acumular-se no solo e atingir níveis que
afetam a capacidade produtiva
(Richards, 1954; Harding et al., 1958),
acarretando problemas de ordem
nutricional para as culturas (Harding et
al., 1958, Black, 1968). Inúmeros pes-
quisadores têm discutido e demonstra-
do experimentalmente as correlações
existentes entre parâmetros físicos e
químicos do solo com a qualidade e
quantidade de água, intensidade de cul-
tivo, uso de fertilizantes e manejo do
solo e das culturas (Lewis & Juve, 1956;
Longenecker & Lyerly, 1959, Jewitt et

al., 1979; Gale et al., 1967; McCree &
Richardson, 1987).

Sob condições áridas a irrigação de
culturas com água de baixa qualidade
pode levar ao acúmulo de certa quanti-
dade de sal na planta, o que provavel-
mente afetará as relações hídricas (Gale
et al., 1967; Stark & Jarrel, 1980). A
agricultura irrigada depende tanto da
quantidade como da qualidade da água,
sendo este último aspecto um tanto des-
prezado. O problema da salinidade sur-
ge quando os sais se acumulam na zona
radicular a concentrações tais que oca-
sionam perdas na produção. Estes sais
geralmente são provenientes daqueles
contidos na água de irrigação ou na água
do lençol freático. O rendimento das
culturas diminui quando o teor de sais

1 Contribuição conjunta do convênio Embrapa Semi Árido/FAO/Projeto: Management of salt affected soils of the Middle São Francisco
River Valley.
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na solução do solo atingir níveis que não
permitem que as culturas retirem água
suficiente da zona radicular, provocan-
do assim, estado de escassez de água. A
sensibilidade a maiores ou menores teo-
res de sais no solo é uma característica
de cada tipo de planta. Umas toleram
concentrações altas como a cevada, al-
godão e beterraba enquanto que outras
como o feijão e a cenoura são bastante
sensíveis. Com relação à beterraba, di-
versos pesquisadores têm discutido e
demonstrado experimentalmente que a
beterraba é uma das plantas mais tole-
rantes à salinidade (Richards, 1954;
Daker, 1973; Ayres & Westcot, 1991),
e que responde bem à aplicação de sódio
(Hormer et al., 1953; Troug et al., 1953).

O condicionador de solo Sper Sal
(ácido polimaleico) é um polímero do
ácido maleico. O seu uso para solos agrí-
colas, está patenteado pela FMC
Corporation. No solo, o Sper Sal
solubiliza o sódio, cálcio e magnésio.
Os cations cálcio e magnésio, devido à
sua alta capacidade de intercâmbio
iônico, trocam o sódio das partículas de
solo permitindo que as irrigações o afas-
tem para fora da área da semeadura e de
crescimento radicular, tendo como
consequência maior e mais homogênea
germinação.

Considerando o grande potencial de
água subterrânea do embasamento cris-
talino no semi-árido brasileiro e que a
cultura da beterraba de mesa tem uma
relevante importância econômica na re-
gião, o presente trabalho teve como ob-
jetivo apresentar alternativas e possibi-
lidades de uso desta água, bem como,
avaliar o efeito de diferentes níveis de
salinidade da água de irrigação e do con-
dicionador de solo Sper Sal.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no
Campo Experimental da Caatinga da
Embrapa Semi-Árido, localizado em
Petrolina - PE, no primeiro semestre de
1997. A água usada na irrigação foi do
Rio São Francisco com salinidade de
aproximadamente 0,1 dS/m, (água nor-
mal sob o aspecto de irrigação pois con-
tém muito baixo nível de salinidade)
água de poço com salinidade de aproxi-
madamente 8 dS/m, e a mescla das duas

dando água de aproximadamente 4 dS/
m. A beterraba (Beta vulgaris L.) culti-
var “Early Wonder”, foi plantada dire-
tamente no campo. O delineamento ex-
perimental utilizado foi blocos ao aca-
so com quatro repetições. Os tratamen-
tos utilizados foram: 1 - Irrigação com
água do Rio São Francisco com sali-
nidade de aproximadamente 0,1 dS/m;
2 - irrigação com água de aproximada-
mente 8 dS/m; 3 - irrigação com água
de 4 dS/m; 4 - tratamento 1 mais Sper
Sal; 5 - tratamento 2 mais Sper Sal e 6 -
Tratamento 3 mais Sper Sal. A quanti-
dade do Sper Sal utilizado foi na base
de 10 litros por hectare e no experimen-
to foram feitas três aplicações, duas na
concentração de 10 ppm e uma na
concentracão de 5 ppm. A área da par-
cela foi de 2,0 m2 com espaçamento de
0,20 x 0,10 m. As irrigações foram fei-
tas de modo a atender a demanda da
cultura e baseada na evaporação do tan-
que classe A. Foi avaliada a produção
comercial (beterraba com mais do que
5 cm de diâmetro transversão) e os da-
dos foram submetidos à análise de
variância (teste de F) e as médias com-
paradas pelo teste de Tukey, ao nível de
5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção comercial da beterraba
em função da qualidade da água de irri-
gação e condicionador de solo Sper Sal
é apresentada na Tabela 1. Observou-se
que ocorreu variação entre 20,2 e 65,4
t/ha quando do uso de água com salini-
dade de 8 dS/m mais Sper Sal e o uso

de água com salinidade de 0,1 dS/m res-
pectivamente.

Não se observou diferenças significa-
tivas entre os níveis de salinidade 4 e 8
dS/m, resultando em 29,4 e 26,3 t/ha, res-
pectivamente, demonstrando assim tole-
rância da beterraba a níveis elevados de
salinidade. Os rendimentos satisfatórios
obtidos, mesmo quando da utilização de
água com níveis elevados de salinidade,
devem-se a melhor capacidade de adap-
tação osmótica da beterraba (Ayres &
Westcot, 1991) permitindo absorver,
maior quantidade de água em função de
um ajustamento osmótico que resulta na
diminuição do potencial de água na folha
(McCree & Richardson, 1987).

O uso do condicionador de solo Sper
Sal combinado com o mais alto nível
de salinidade não se mostrou eficiente,
não havendo diferença significativa na
produção comercial. Entretanto, com o
uso do nível mais baixo 4 de dS/m, ob-
servou-se uma produção superior em
45,6% quando a este nível se adicionou
o Sper Sal, demonstrando que o condi-
cionador em baixo nível de salinidade
poderá ser eficiente.

A salinidade da água afetou signifi-
cativamente a produção da beterraba,
todavia comparando-se os níveis mais
elevados de salinidade da água não se
observou diferenças significativas, de-
monstrando assim a alta tolerância da
beterraba à salinidade.

As produtividades de beterraba,
mesmo com níveis de salinidade de 4 e
8 dS/m 26,3 e 29,4 t/ha, respectivamen-
te, ainda se encontram dentro dos pa-
drões médios de produtividade nacional.

sotnematarT )ah/t(laicremoCoãçudorP 1

m/Sd1,0lamronaugÁ a4,56

laSrepS+lamronaugÁ ba7,15

laSrepS+m/Sd4ededadinilasmocaugÁ cb8,24

m/Sd4ededadinilasmocaugÁ dc4,92

m/Sd8ededadinilasmocaugÁ dc3,62

laSrepS+m/Sd8ededadinilasmocaugÁ 2,02 d

)%(.V.C 90,22

Tabela 1. Produção comercial de beterraba (t/ha) em função da qualidade de água de irriga-
ção e condicionador de solo Sper Sal. Petrolina – PE, Embrapa Semi-Árido, 1997.

1Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade
pelo teste de Tukey.
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Produtividade do aspargo sob irrigação na região do Submédio
São Francisco.
Lúcio O. B. D’Oliveira; Geraldo M. de Resende; José Egidio Flori
Embrapa Semi-Árido, Caixa Postal 23, 56.300-000 Petrolina - PE.

RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi avaliar uma coleção de cul-

tivares e híbridos de aspargo (Asparagus officinalis L.), quanto à
produtividade e adaptabilidade às condições do Submédio São Fran-
cisco. A avaliação foi realizada no Campo Experimental de Bebe-
douro (Embrapa Semi-Árido), em Petrolina - PE, durante o período
de 1991 a 1994. A coleção, constituída por duas cultivares e doze
híbridos provenientes de Pelotas - RS, dez híbridos da França e três
híbridos dos Estados Unidos, foi implantada em 15 de agosto de
1990. Na avaliação da produtividade, considerou-se apenas os turiões
brancos, retos, sem manchas ou lesões, com diâmetro acima de 8
mm e comprimento variando de 15 a 20 cm. A produtividade média
por genótipo durante o período de 1991 a 1994 variou de 1,74 a 6,33
t. ha-1. O ano de 1992 destacou-se com a maior produtividade média
(4,46 t. ha-1). Os híbridos de origem francesa apresentaram uma acen-
tuada mortalidade de plantas, indicando uma provável inadaptação
às condições da região. Os híbridos W 12 x 14, G 4 x 14 e G 103 x
14, procedentes de Pelotas, destacaram-se com produtividades mé-
dias superiores a 4,40 t. ha-1. A cultivar New Jersey 220 apresentou
o melhor desempenho, com 3,69 t. ha-1. Estes dados indicam o as-
pargo como uma boa alternativa agrícola para os perímetros irriga-
dos da região Nordeste do Brasil, oferecendo, inclusive, condições
de a região competir nos mercados interno e externo.

Palavras-chave: Asparagus officinalis L., cultivares, híbridos,
adaptabilidade.

ABSTRACT
Asparagus yield under irrigation at the  Submédio São Fran-

cisco region.
The objectives of this study were to evaluate genotypes of

asparagus (Asparagus officinalis L.), in terms of yield and adaptation
to conditions of the Submédio São Francisco region. The research
was conducted between 1991 and 1994 at the Bebedouro Experi-
mental Station of Embrapa Semi-Árido, in Petrolina, Pernambuco
State. Two standard cultivars and twelve Brazilian hybrids (Pelotas
and Rio Grande do Sul), ten French hybrids,  and three hybrids from
the United States were tested. Only straight spears, without stains or
lesions, and diameter above eight mm and length varying from 15 to
20 cm, were considered for determining yield. The mean annual
productivity per genotype varied from l.74 to 6.33 t. ha-1 during the
period 1991 to 1994. In 1992 the highest performance was observed,
with a productivity of 4.46 t. ha-1. The hybrids from France presented
an accentuated mortality,  indicating a probable lack of adaptation
to the local conditions. The hybrids W 12 x 14, G 4 x 14 and G 103
x 14, from Pelotas, yielded above 4.40 t. ha-1. The variety New Jersey
220 showed the best performance, with 3.69 t. ha-1. These data
indicate that asparagus cropping is a good alternative for the irrigation
projects in the Brazilian Northeast, offering conditions for
competition in internal and external markets.

Keywords: Asparagus officinalis L., cultivars, hybrids,
adaptability.

(Aceito para publicação em 09 de novembro de 1998)

Água salina e condicionador de solo em  beterraba
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Com a introdução do aspargo
(Asparagus officinalis L.), como

alternativa de cultura para estabilização
do sistema produtivo nos projetos de ir-
rigação do Submédio São Francisco, na
década de l980, tornou-se necessário
avaliar diferentes genótipos, objetivando
verificar seu comportamento produtivo
e o grau de adaptabilidade às condições
de clima da região semi-árida do Bra-
sil, hoje com uma área cultivada de 500
hectares, destacando-se como uma das
maiores regiões produtoras desta cultu-
ra no país.

O rendimento anual de um aspargal
em um ano ou no período de vários anos
é determinado por uma série de fatores
como a idade da coroa, condições climá-
ticas, solo, irrigação, pragas, doenças e
manejo da cultura, apresentado em mé-
dia, um período de 12 a 15 anos, durante
o qual os rendimentos são economica-
mente rentáveis (D’Oliveira, 1992).

No Rio Grande do Sul, tradicional
região produtora de aspargo, onde vem
sendo cultivado desde a década de 30, o
rendimento médio das lavouras oscila
entre 1,50 e 2,00 t. ha-1 (Oliveira et al.,
1981). Em levantamentos nas áreas de
diversos produtores na região de Pelotas,
Oliveira & Bianchini (1982), verifica-
ram produtividades médias variando de
2,00 a 2,30 t. ha-1.

 Nas condições de clima semi-árido,
no vale do São Francisco, D’Oliveira &
Oliveira (1984), verificaram produtivi-
dades variando de 3,80 a 5,10 t. ha-1 para
diferentes híbridos e cultivares de aspar-
go. Em condições semelhantes,
Marciani-Bendezú et al. (1995), relatam
produtividades acima de 2,30 t. ha-1,
destacando-se o híbrido G 10 x 14 com
3,30 t. ha-1.

Comparando quinze cultivares de
aspargo na Polônia, no espaçamento de
1,60 x 0,35 m, Knaflewski (1990), veri-
ficou produtividades variando de 2,33 a
9,18 t. ha-1, tendo a cultivar Franklin se
destacado com a maior produtividade
(9,18 t. ha-1) e a UC-72 com a  menor
(2,33 t. ha-1). Avaliando vinte cultivares
de aspargo originárias da Polônia,
Holanda, França e USA, Knaflewski &
Konys (1993) verificaram que a culti-
var Mary Washington apresentou baixo
rendimento, assim como as cultivares
UC-72 e UC-800, sendo consideradas

inadequadas para o cultivo nas condi-
ções da Polônia. As cultivares holande-
sas e alemãs mostraram-se mais produ-
tivas que as francesas, à exceção do pri-
meiro ano de colheita. Resultados simi-
lares foram obtidos por Knaflewski
(1996) com relação a cultivar UC-157
que tambem  apresentou baixa produti-
vidade, juntamente com as cultivares
Larac, Tainan n.º 1 e Del Monte 361.
Na Alemanha, Paschold et al. (1996),
comparando doze cultivares de aspargo
da Alemanha, Holanda, França,
Espanha , USA e Taiwan, observaram
produtividades variando de 0,47 a 4,20
t. ha-1, para o segundo ano e 0,18 a 6,16
t. ha-1, tendo a cultivar holandesa
Gijnlim atingido o maior rendimento e
a cultivar UC-157 apresentado o pior
desempenho.

No Peru, Delgado de la Flor et al.
(1996), relatam rendimentos de até 22,0
t.ha-1  com uma produtividade média de
5,6 t. ha-1 para as cultivares Mary Wa-
shington e UC-157, que representam,
respectivamente, 55 e 45% da atual área
plantada com aspargo.

Na Itália, Gasperetti (1996), relata
produtividade de 13,1 t. ha-1 para a culti-
var Grande, colocando-a como uma nova
alternativa de plantio a cultivar UC-157
que mostrou-se menos produtiva. Ao
contrario, Branca (1997) testando treze
cultivares na Sicília - Itália, verificou uma
produtividade média de 5,3 t. ha-1, sendo
que os rendimentos mais altos foram
obtidos pelas cultivares UC-157 (12,0 t.
ha-1) e JM2002 (7,5 t. ha-1).

Objetivou-se neste trabalho avaliar
uma coleção de cultivares e híbridos de
aspargo, quanto à produtividade e adap-
tabilidade às condições do Submédio
São Francisco.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi instalado no Campo
Experimental de Bebedouro, em
Petrolina - PE à altitude de 365,5 m e
temperatura média anual de 26oC em um
Latossolo vermelho-amarelo, textura
franco arenosa. A coleção avaliada,
constituída por duas cultivares (New
Jersey 220 e Waltham Washington),
doze híbridos provenientes da Embrapa
Clima Temperado, Pelotas - RS (G 4 x
14, G 10 x 14, G 19 x 14, G 21 x 14, G

22 x 14, G 23 x 14, G 27 x 14, G 101 x
14, G 102 x 14, G 103 x 14, W 7 x 14 e
W 12 x 14) e dez híbridos provenientes
da França (Junon, Minerve, Larac, Mira,
Diane, Aneto, Desto, Cito, Bruneto e
Staline) foi inicialmente implantada em
15 de agosto de 1990. Um ano após fo-
ram introduzidos três híbridos proveni-
entes dos Estados Unidos (UC-72, UC-
711 e UC-157-F

2
).

 
A adubação incorpo-

rada ao solo, constou de 10 t. ha-1 de
esterco de caprino juntamente com 400
kg/ha de superfosfato triplo no plantio.
Um mês após, foram aplicados 220 kg/
ha de uréia e 490 kg/ha de cloreto de
potássio. Seis meses depois, foram re-
petidas as aplicações de uréia e cloreto
de potássio. As adubações de manuten-
ção e produção foram na proporção de
100, 50 e 220 kg/ha de N, P

2
O

5
 e K

2
O,

respectivamente, a cada seis meses.
O espaçamento utilizado foi de 2,30

m entre fileiras e 0,40 m entre plantas,
com 50 plantas por parcela, não sendo
utilizado qualquer delineamento expe-
rimental.

As irrigações foram realizadas por
aspersão convencional, com aplicação
média de 15 mm de água duas vezes por
semana.

A cultura foi mantida no limpo atra-
vés da aplicação do herbicida Diuron e
capinas manuais, não sendo realizados
quaisquer tratos fitossanitários contra
pragas ou doenças.

A colheita foi realizada doze meses
após o transplantio, iniciando-se cinco
dias após o corte da parte aérea, sendo
no primeiro ano (1991 e 1992 respecti-
vamente para os primeiros genótipos
implantados e genótipos procedentes dos
Estados Unidos), realizada por um perío-
do de dez dias e nos anos subsequentes,
por um período de 20 dias.

Na avaliação da produtividade, con-
siderou-se apenas os turiões brancos, re-
tos, com pontas perfeitas, escamas fecha-
das e aderentes, sem manchas ou lesões
e com diâmetro acima de 8 mm, com
comprimento variando de 15 a 20 cm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produtividade média dos
genótipos durante o período de 1991 a
1994, variou de 1,74 a 6,33 t. ha-1, ten-
do o ano de 1992 alcançado a maior pro-
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dutividade média (4,46 t. ha-1) (Tabela
1). Os híbridos de origem francesa, ape-
sar de produtivos, apresentaram uma
acentuada e progressiva mortalidade de
plantas com conseqüente queda da pro-
dutividade na maioria dos materiais em
1993 (Tabela 1), indicando uma prová-
vel inadaptação às condições do
Submédio São Francisco. Portanto não
são recomendados para o plantio, mes-
mo por um curto período de três anos
devido ao alto custo de implantacão da
cultura, razão pela qual em 1994 deixa-

ram de ser avaliados. Entretanto, os hí-
bridos de procedência nacional W 12 x
14, G 4 x 14 e G 103 x 14 destacaram-
se com produtividades médias nos anos
em estudo superiores a 4,4 t. ha-1, de-
monstrando uma boa adaptação às con-
dições do Submédio São Francisco, con-
firmando as observações de Silveira &
Augustin (1993), da maior produtivida-
de apresentada pelos híbridos. Entre as
cultivares, a New Jersey 220 apresen-
tou o melhor desempenho, com 3,69 t.
ha-1 comparada a Waltham Washington

com 3,13 t. ha-1, todavia, inferior aos
híbridos mais produtivos. Estas produ-
tividades são superiores às da cultura
obtidas no Sul do Brasil (Oliveira &
Bianchini, 1982; Oliveira et al., 1981),
assim como em região semelhante
(Marciani-Bendezu et al., 1995). Con-
tudo, são similares aos rendimentos re-
latados por D’Oliveira & Oliveira
(1984), que verificaram produtividades
variando de 3,80 a 5,10 t. ha-1 e discor-
dantes das afirmações de Augustin et al.
(1990), que verificaram para o híbrido

sopitóneG aicnêdecorP
1991 2991 3991 4991 aidéM

ah.t 1-

022-yesreJweN lisarB 08,1 18,4 73,5 87,2 96,3

notgnihsaW.W lisarB 16,2 84,4 29,3 25,1 31,3

aidéM 12,2 56,4 56,4 51,2 14,3

41x4G lisarB 71,3 71,6 99,5 61,3 26,4

41x01G lisarB 02,2 65,4 03,5 00,2 25,3

41x91G lisarB 99,1 15,4 80,4 44,2 52,3

41x12G lisarB 96,1 06,4 55,4 41,2 52,3

41x22G lisarB 18,1 25,4 94,4 32,3 15,3

41x32G lisarB 24,2 62,3 90,3 43,1 35,2

41x72G lisarB 96,2 18,6 43,3 05,1 85,3

41x101G lisarB 34,2 74,5 22,5 37,1 17,3

41x201G lisarB 59,2 02,5 05,2 68,0 88,2

41x301G lisarB 39,3 86,6 29,4 01,2 14,4

41x7W lisarB 08,1 24,5 99,2 61,1 48,2

41x21W lisarB 59,1 79,6 95,7 07,3 50,5

aidéM 24,2 53,5 15,4 11,2 06,3

enaiD açnarF 43,2 42,3 95,0 - 60,2

nonuJ açnarF 00,2 27,2 43,2 - 53,2

evreniM açnarF 52,2 64,3 16,1 - 44,2

caraL açnarF 64,3 03,3 41,2 - 79,2

ariM açnarF 18,2 28,3 03,5 - 89,3

otenA açnarF 16,5 43,7 40,6 - 33,6

otiC açnarF 50,4 73,4 61,3 - 68,3

otseD açnarF 28,3 36,5 49,3 - 64,4

otenurB açnarF 14,5 70,5 42,6 - 85,5

eniletS açnarF 76,4 32,4 32,5 - 17,4

aidéM 46,3 23,4 66,3 - 78,3

27-CU AUE - 52,1 35,1 10,3 39,1

117-CU AUE - 97,0 15,1 29,2 47,1

F-751-CU
2

AUE - 46,1 34,1 91,3 80,2

aidéM - 32,1 94,1 40,3 29,1

lareGaidéM 19,2 64,4 78,3 82,2 05,3

Tabela 1. Produtividade de turiões de cultivares e híbridos de aspargos. Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 1991/94.

Aspargo no Submédio São Francisco.
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G 27 x 14 produtividade 40% superior
à da cultivar New Jersey 220.

Os híbridos de origem dos Estados
Unidos apresentaram baixa produtivida-
de em todos os anos, concordando com
Knaflewski (1990), Knaflewski &
Konys (1993) e Knaflewski (1996), que
também verificaram baixos rendimen-
tos para as cultivares americanas UC-
72 e UC-157 e discordantes de Branca
(1997), que verificou altas produtivida-
des para a cultivar UC-157.

Produtividades bem superiores às
obtidas no presente trabalho têm sido
relatadas por Delgado de La Flor & Van
Oordt (1996), Gasperetti (1996) e Bran-
ca (1997), para diferentes cultivares em
diversas partes do mundo; contudo,
usando maiores densidades
populacionais. Deve-se salientar que,
conforme relatam Oliveira et al. (1970)
e Moran & Issacs (1960), o aumento da
densidade promove uma maior produ-
tividade. No presente trabalho, a densi-
dade populacional de 10.869 plantas/ha,
está muito abaixo das populações re-
comendadas por Williams & Kendall
(1976), que são de 25.000 a 37.000 plan-
tas/ha e inferior às de Tanaka & Genta
(1983) de 18.000 plantas/ha, assim
como as sugeridas por Toledo (1990) de
15.552 a 16.667 plantas/ha. Salienta-se
ainda que Toledo (1990), encontrou pro-
dutividade de 8,00 t. ha-1/ano, realizan-
do colheitas a cada seis meses. Baseado
nestes dados, há uma grande possibili-
dade de se incrementar as produtivida-
des obtidas no presente trabalho estudan-
do-se diferentes populações de plantas,
consolidando definitivamente o aspargo
como uma boa alternativa de exploração
agrícola nos perímetros irrigados da re-
gião Nordeste do Brasil, oferecendo in-
clusive, condições da região competir nos
mercados interno e externo.
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RESUMO
Foram estudados dois clones de cará (Liso e Caramujo), sob

duas formas de condução das plantas (rasteiro e tutorado) em dez
épocas de colheita (dos 60 aos 330 dias após o plantio, em interva-
los mensais), plantados em Latossolo Roxo distrófico, textura argi-
losa pesada. Os tratamentos foram arranjados no fatorial 2x2, no
delineamento experimental de blocos casualizados, com três repeti-
ções, em cada época de colheita, totalizando 120 parcelas. As parce-
las de 15 m2 foram compostas de dez e de cinco plantas, com
espaçamento de 1,5 m x 1,0 m e 3,0 m x 1,0 m para a cultura tutorada
e para a rasteira, respectivamente. A propagação do cará foi feita
com pedaços de rizomas de ± 150 g, em covas. A irrigação se fez
por sulcos. O tutoramento foi realizado seguindo o sistema de haste
cruzada. Para conhecer as características produtivas dos clones, nas
duas formas de condução, em cada colheita foram avaliadas as produ-
ções de matérias frescas de ramos + folhas, de rizomas e de tubércu-
los e a composição nutritiva desses. A produção de matéria fresca de
ramos + folhas foi dependente do clone e da forma de condução da
cultura, sem ter associação entre os dois fatores. Quando relacionadas
as produções de matérias frescas de tubérculos e de rizomas foi obser-
vado que o ‘Liso’ produziu somente rizomas, com máxima produção
aos 285 dias, independente da forma de condução da cultura. A forma
de produção do clone Caramujo mostrou dependência da forma de
condução (92,06% de rizomas e 7,94% de tubérculos, quando tutorada
e 46,12% de rizomas e 53,88% de tubérculos, quando rasteira). As
análises sobre valor nutritivo dos rizomas e tubérculos mostraram que
os rizomas do clone Liso foram os melhores. As produções totais dos
clones de cará (tubérculos + rizomas) mostraram que o Caramujo
(50,266 t/ha) produziu 181,58% a mais que o Liso. As plantas rastei-
ras dos dois clones de cará produziram mais que as tutoradas e por
isso, recomenda-se a condução rasteira para os dois clones.

Palavras-chave: Dioscorea alata, Dioscorea cayennensis, forma
de condução, produtividade, rizomas, tubérculos.

ABSTRACT
Production of Liso and Caramujo yam clones carried out in

creeping and stakeing plants.
Two yam clones (Liso and Caramujo) were studied under two

conduction methods (creeping and stakeing) at ten harvesting dates
(from the 60th  to 330th day after transplanting, with 30 day intervals),
on a dark clay texture distrophic Eutrustox soil. Treatments were
arranged in a 2x2 factorial scheme in a complete randomized block
design with three replications at each harvest date, totalling 120 plots.
15 m2 plots were composed of ten and five plants, spaced 1.5 x 1.0
m and 3.0 x 1.0 m  for stakeing and creeping culture respectively.
Yam propagation was carried out using rhizome pieces (±150g) in
pits, and with irrigation by furrow infiltration, and the crossed stem
system for stakeing. For the two clones, under the two conduction
types, fresh matter production from branches + leaves, rhizomes and
tubers and nutritive composition of rhizomes and tubers were
obtained at each monthly harvest. Fresh matter production was
influenced by clones and by plant conduction, with no interaction
between the two factors.  When rhizome and tuber material were
related, it was observed that the clone Liso produced only rhizomes,
with a maximum fresh matter production reached 285 days after
planting, independent of plant conduction form. For the clone
Caramujo, clone production was influenced by plant conduction
method (92.06% rhizome and 7.94% tuber by plant stakeing, and
46.12% rhizome and 53.88% tuber by plant creeping). The clone
Liso produced rhizomes and tubers with the best nutritive values. In
terms of total production of rhizomes and tubers, the clone Caramujo
(50.266 ton/ha) produced 181.58% more than clone Liso. The
creeping method of plant conduction of both Liso and Caramujo
yam clones is recommended as it resulted in a greater total production
than the staking conduction method for plant cultivation.

Keywords: Dioscorea alata, Dioscorea cayennensis, plant
conduction form, productivity, rhizomes, tubers.

(Aceito para publicação em 30 de outubro de 1998)

Ocará (Dioscorea sp) é uma
hortaliça com expressivo consumo

mundial, em torno de 30 bilhões de to-
neladas por ano, sendo uma cultura em
expansão, pois deixou para trás a bata-
ta-doce (Ipomoea batatas), a mandioca
(Manihot esculenta) e a batatinha
(Solanum tuberosum) (A Granja do Ano,
1994). É rico em proteínas, fósforo, cál-
cio, ferro, vitaminas B

1
, B

2
 e

carboidratos (Abramo, 1990; A Granja

do Ano, 1994). A farinha do cará pode
substituir a da mandioca e seu amido
tem as mesmas características do ami-
do do milho, tanto em sabor como em
textura e cor, podendo ser empregado
por indústrias alimentícias com a mes-
ma finalidade que o amido do milho
(Abramo, 1990).

Os clones de cará mais conhecidos
para o cultivo são o Cará-Mimoso (D.
alata) que produz tubérculos com boa

aparência, uniformes, casca lisa, polpa
amarelada e ótima qualidade culinária.
O Cará-Flórida (D. alata) produz tubér-
culos alongados ou cilíndricos, casca
marrom-clara e polpa granulosa. O
Cará-da-Costa (D. cayennensis) é culti-
vado no litoral nordestino e as plantas
produzem poucos tubérculos de tama-
nho grande (A Granja do Ano, 1994).

A propagação do cará é feita utili-
zando tubérculos cortados em frações
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não superiores a 250 g (Abramo, 1990; A
Granja do Ano, 1994). O espaçamento de
plantio depende da forma de condução das
plantas. Se forem utilizadas covas fundas
ou montículos, as distâncias exigidas se-
rão de 1,20 m x 0,80 m. No plantio em
terreno plano, os espaçamentos devem ser
de 1,20 m x 0,50 m. Os espaçamentos ci-
tados implicam no uso de estaqueamento,
uma vez que as plantas de cará são do tipo
trepadeira (Abramo, 1990). Em trabalho
realizado com cará como cultura rasteira,
em Dourados - MS, foram utilizados
espaçamentos de 0,96 m x 2,45 m; 1,20
m x 2,45 m e 1,60 m x 2,45 m (Heredia &
Vieira, 1994).

A colheita do cará deve ser realiza-
da quando os ramos ficarem secos, en-
tre seis a doze meses após o plantio
(Abramo, 1990), quando os tubérculos
e/ou rizomas apresentarem-se com me-
lhor qualidade culinária, tamanho e as-
pecto comercializável (A Granja do
Ano, 1994; Heredia & Vieira, 1994). A
partir dessa fase, o agricultor pode
aguardar entre três a quatro semanas
para que a maturação se complete (A
Granja do Ano, 1994). A produtividade
da cultura depende da cultivar, varian-
do de 15 a 20 t/ha; em solos com boas
condições de manejo, o produtor pode
colher cerca de 25 t/ha. (A Granja do
Ano, 1994). Em trabalho experimental
realizado em Dourados, entre 1993 e
1994, em Latossolo Roxo distrófico que
há sete anos vem sendo corrigido e cul-
tivado com hortaliças, a produção foi de
35,6 t/ha para D. cayennensis e 27,4 t/
ha para o D. alata tipo Cará-Flórida,
utilizando população de 4.264 plantas/
ha (Heredia & Vieira, 1994).

O objetivo do presente trabalho foi
conhecer a resposta produtiva dos clones
de cará Liso (D. alata) e Caramujo (D.
cayennensis) com plantas conduzidas na
forma rasteira ou tutorada.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido na hor-
ta do Núcleo Experimental de Ciências
Agrárias (NCA) da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso do Sul (UFMS), em
Dourados-MS, em Latossolo Roxo
distrófico, textura argilosa pesada, en-
tre 10 de outubro de 1995 e 10 de se-
tembro de 1996.

Os fatores estudados foram clones
de cará (Liso e Caramujo), formas de
condução da cultura (rasteira e tutorada)
e dez épocas de colheita (mensais, dos
60 aos 330 dias após o plantio) fatorial
2 x 2, no delineamento experimental de
blocos ao acaso, com três repetições,
totalizando 120 parcelas. As parcelas
foram de 15 m2 (3,0 m de largura x 5,0
m de comprimento) e compostas de cin-
co plantas com espaçamento de 3,0 m x
1,0 m para a cultura rasteira de dez plan-
tas com espaçamento de 1,5 m x 1,0 m
para a tutorada.

O terreno foi preparado mediante
aração e gradagem. Para o plantio fo-
ram abertas covas de 0,30 m largura x
0,30 m comprimento x 0,20 m profun-
didade onde foi colocado o solo mistu-
rado com 50 g de calcário natural, 50 g
de calcário dolomítico filler, 40 g de 4-
24-8 e 1.000 g de cama de aviário semi-
decomposta. A propagação do cará foi
feita com pedaços de rizomas de ± 150
g que foram enterrados em cada cova à
profundidade de 0,15 m. A irrigação foi
feita por sulcos e efetuada duas vezes
por semana. As capinas foram executa-
das em forma manual com auxílio de
enxada. Não foram utilizados agro-
tóxicos. O tutoramento do cará foi reali-
zado seguindo o sistema de haste cruza-
da, utilizado normalmente para tomatei-
ro de crescimento indeterminado, ou seja,
usando bambus individuais apoiados em
arame estendido a 1,80 m de altura.

Para conhecer as características pro-
dutivas dos clones, nas duas formas de
condução, foram efetuadas colheitas a
cada 30 dias, a partir dos 60 dias após o
plantio, utilizando a planta central da
parcela correspondente à época de co-
lheita. Os caracteres determinados fo-
ram produção de matéria fresca de ra-
mos mais folhas, de rizomas e/ou tubér-
culos, além da composição nutritiva
desses. Às médias obtidas para matéria
fresca foram ajustadas equações de re-
gressão, tendo sido empregados polinô-
mios ortogonais. A significância dos
modelos foi testada pelo teste F e os
coeficientes de regressão dos modelos
selecionados pelos teste t (Gomes,
1992), até o nível de 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção de matéria fresca de ra-
mos mais folhas, das plantas de cará foi

dependente do clone e da forma de con-
dução da cultura (Figura 1). As maiores
produções corresponderam às plantas
tutoradas com máximo aos 165 dias
após o plantio para o clone Liso (14,4 t/
ha) e aos 195 dias para Caramujo (15,8
t/ha) mostrando aumentos de 66,86%
(Liso) e 17,56% (Caramujo) em relação
às plantas conduzidas em forma rastei-
ra. Ao relacionar as produções com as
populações utilizadas em cada sistema
de condução das culturas determinou-
se que as plantas tutoradas (6.666 plan-
tas/ha) produziram menos matéria fres-
ca de ramos e folhas (-16,60% para as
do Liso e -41,19 para as do Caramujo)
quando comparadas com as rasteiras
(3.333 plantas/ha). Esse fato demonstra
que nas plantas de cará houve respostas
modificativas durante o seu período de
crescimento (Larcher, 1986) que as
adaptaram às condições rasteira ou
tutorada.

Os decréscimos produtivos de ma-
téria fresca de ramos mais folhas obser-
vados para os clones Liso e Caramujo,
após 180 dias do plantio, indicam que
as plantas alcançaram a máxima expan-
são foliar e iniciaram perdas das folhas
mais velhas, com provável translocação
de fotossintatos de reserva para a parte
subterrânea, como ocorreu em inhame
(Heredia, 1988) e em mandioquinha-sal-
sa (Vieira, 1995). Devido às menores
perdas de peso nos noventa dias posterio-
res  à   máxima produção (-44,24% quan-
do tutorado e -43,37% quando rasteiro),
o clone Caramujo pode ser classificado
como de ciclo tardio ao relacioná-lo com
o Liso que no mesmo período perdeu
53,47% e 56,78%, nos sistemas tutorado
e rasteiro, respectivamente.

Quando relacionadas as produções
de rizomas (Figura 2) e de tubérculos
(Figura 3) foi observado que o clone
Liso produziu somente rizomas, mas o
Caramujo produziu rizomas e tubércu-
los aéreos (Vidal & Vidal, 1992;
Apezzato-da-Glória, 1996), com produ-
tividades dependentes da forma de con-
dução da cultura. Esse fato  confirma o
exposto por Larcher (1986) de que o
padrão de resposta de uma planta e seu
específico potencial de adaptação são
características geneticamente determi-
nadas. Mas, contraria as citações de
Abramo (1990) e da Granja do Ano
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(1994) de que as espécies D. alata e D.
cayennensis produzem somente tubér-
culos. A maior produção de matéria fres-
ca de rizomas do clone Liso foi
alcançada aos 285 dias, tanto no tutorado
(31,139 t/ha), como no rasteiro (30,393
t/ha), mostrando relação direta entre a
senescência dos componentes aéreos
(Figura 1) e o aumento de matéria fres-
ca dos rizomas (Figura 2). Isso indica
os componentes aéreos como locais tem-
porários de reserva de água e de
fotossintatos a serem translocados para
o crescimento dos rizomas quando do
início da senescência (Heredia, 1988).
Isso seria confirmado pelas perdas de
peso dos rizomas das plantas tutoradas
(25,68%) e das rasteiras (26,78%), do
cará Liso, nos 45 dias posteriores à má-
xima produção de matéria fresca dos
rizomas, respectivamente, que coincidiu
com as mais baixas quantidades de ma-
téria fresca de ramos + folhas (Figura
1) e que corresponderia à época de ama-
durecimento dos rizomas, quando have-
ria maior perda de água dos tecidos sem
ter uma fonte de recuperação.

Em relação à produção total dos
clones (rizomas + tubérculos), aos 330
dias após o plantio, foi observado que
não tiveram interferência significativa
dos tratamentos mas a forma de produ-
ção do Caramujo dependeu deles. As-
sim, quando as plantas do clone
Caramujo foram tutoradas, a produção
maior foi de rizomas (92,06%), mas
quando rasteiras a produção foi de
46,12% de rizomas e 53,88% de tubér-
culos. Esse fato mostra que, embora a
planta inteira seja autotrófica, seus ór-
gãos individuais são heterotróficos, de-
pendendo uns dos outros para obter nu-
trientes e fotossintatos (Strauss, 1983).
Além disso, confirma a hipótese de que
os ramos e folhas são locais de
armazenamento temporário de
fotossintatos (Hashad et al., 1956) e, à
medida que aumenta a senescência, há
translocação para os rizomas e tubércu-
los (Heredia, 1988). Daí, os aumentos
produtivos de rizomas obtidos até os 330
dias após o plantio nas plantas tutoradas
(Figura 2) e o aumento de 11,42% na
produção total da cultura rasteira em
relação à tutorada, no clone Caramujo,
foram devido ao aumento produtivo de
tubérculos (Figura 3).

Produção de cará conduzido em forma rasteira e tutorada

Figura 1. Produção de ramos + folhas (t/ha), de dois clones de cará, tutorados e rasteiros.
Dourados-MS, UFMS, 1996.
Liso tutor • = -35,28 + 0,77D – 0,00370 D2 + 0,0000053 D3; R2 = 0,79
Liso rast • = -10,22 + 0,20 D – 0,00053 D2; R2 = 0,77
Caramujo tutor • = - 17,42 + 0,34 D – 0,00087 D2; R2 = 0,96
Caramujo rast • = -16,16 + 0,30 D – 0,00076 D2; R2 = 0,90

Figura 2. Produção de rizomas (t/ha) de dois clones de cará, tutorados e rasteiros. Doura-
dos-MS, UFMS, 1996.
Liso tutor • = 35,80 – 0,89 D + 0,0062 D2 –  0,0000110 D3; R2 = 0,96
Liso rast • = 33,09 – 0,84 D + 0,0059 D2 – 0,0000100 D3; R2 = 0,97
Caramujo tutor • =  3,26 – 0,12 D + 0,00077 D2; R2 = 0,94
Caramujo  rast • = 33,22 – 0,76 D + 0,0047 D2 – 0,0000075 D3; R2 = 0,91

Figura 3. Produção de tubérculos (t/ha) de dois clones de cará, tutorados e rasteiros. Doura-
dos-MS, UFMS, 1996.
Caramujo tutor •  = -255,85 + 2,68 D – 0,0090 D2 + 0,00001 D3; R2 = 0,99
Caramujo rast • = -109,54 + 0,76 D – 0,0011 D2; R2 = 0,98
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Pela produção de tubérculos do
clone Caramujo, constata-se a necessi-
dade de os ramos estarem em contato
com o solo para apresentar crescimento
em tamanho e peso como pode ser con-
firmado com os valores crescentes ob-
tidos nas plantas rasteiras e a baixa pro-
dução, com estabilização, nas plantas
tutoradas, onde os tubérculos obtidos
foram de poucos ramos em contato com
o solo. Isso confirmaria o exposto por
Hashad et al. (1956) de que os
fotossintatos são translocados das folhas
para os ramos e, finalmente, para os lo-
cais de armazenamento. Além disso, o
conteúdo de fotossintatos dos ramos va-
ria com a velocidade de translocação
durante o crescimento, e com o grau de
utilização em processos metabólicos en-
volvidos na formação de novos tecidos.

Ao relacionar as produções totais
(rizomas e tubérculos) dos clones, aos
330 dias após o plantio, independente
da forma de condução da cultura, foi

observado que o Caramujo (50,266 t/ha)
produziu 181,58% a mais que o Liso
(22,685 t/ha). Quando consideradas as
produções por planta, observou-se que
as plantas do Caramujo conduzidas de
forma rasteira (15,896 kg/planta) pro-
duziram 122,85% a mais que aquelas
tutoradas (7,133 kg/planta) do mesmo
clone e 138,07% e 358,36% a mais que
as plantas do clone Liso, conduzidas de
forma rasteira (6,677 kg/planta) e
tutorada (3,468 kg/planta), respectiva-
mente.

Pelas análises do valor nutritivo dos
componentes amídicos dos clones de
cará (Tabela 1), concluiu-se que os
rizomas do ‘Liso’ foram os melhores.
Os menores conteúdos de matéria seca,
amido e fibra dos tubérculos do cará
Caramujo podem dever-se à fonte de
translocação ter sido os ramos e folhas
na sua fase de senescência (Figura 1) e
que coincidiu com o maior crescimento
dos tubérculos (Figura 3).

avitirtunoãçisopmoC /1

senolC

ojumaraC osiL

solucrébuT samoziR samoziR

p/pCº501àsietáloveedadimU 03,18 00,08 09,87

p/p%oxiflarenimoudíseR 06,0 06,0 07,0

p/p%oeréteotartxE 50,0 50,0 40,0

p/p%)52,6xN(saníetorP 06,1 08,1 06,2

p/p%odimamesiatotseracúçA 08,31 08,51 04,71

p/p%ortuenetnegretedarbiF 08,0 09,0 04,0

g001/lacklatotocirólacrolaV 50,26 58,07 63,08

p/p%acesairétaM 07,81 00,02 01,12

Tabela 1. Composição nutritiva de componentes amídicos dos clones de cará Liso e Caramujo.
Dourados-MS, UFMS , 1996

1/ Dados determinados no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da UFMS, em Campo
Grande - MS.

Considerando os custos para o cul-
tivo de cará tutorado e em razão da bai-
xa diferença produtiva com a condução
rasteira, no caso do ‘Liso’, pode-se re-
comendar o cultivo dos clones de cará
Liso e Caramujo, em forma rasteira.
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Avaliação do híbrido de berinjela ‘Ciça’ por produtores e técnicos.
Cláudia S. da C. Ribeiro; Francisco J.B. Reifschneider
Embrapa Hortaliças, C.Postal 218, 70359-970 Brasília-DF. E.mail: claudia@cnph.embrapa.br

RESUMO

O híbrido de berinjela ‘Ciça’, lançado em 1991, com resistência à
antracnose e à podridão-de-fomopsis, tem tido uma boa aceitação na
região Centro-Oeste. Até 1995, no entanto, o híbrido não havia sido
avaliado pela Embrapa Hortaliças em outras regiões do Brasil. Para
esta avaliação, foram distribuídas 82 amostras de sementes, acompa-
nhadas da descrição do híbrido e de uma ficha de avaliação, a pesquisa-
dores, extensionistas e produtores das regiões Sul, Sudeste, Centro-oes-
te, Nordeste e Norte do Brasil, assim como da Argentina, Paraguai e
Costa Rica. Foram devolvidos 37% dos formulários enviados, abran-
gendo os estados do PR, SC, RJ, SP, MG, MT, RR e PE, além da Argen-
tina. As principais vantagens de ‘Ciça’, de acordo com as avaliações
recebidas, são elevada produtividade, excelente qualidade de fruto, re-
sistência a doenças, precocidade e maior aceitação comercial.

Palavras-chave: Solanum melongena, produtividade, resistência a
doenças.

ABSTRACT
Evaluation of ‘Ciça’ eggplant hybrid by farmers and

technicians.
The eggplant hybrid ‘Ciça’, resistant to Colletotrichum

gloeosporioides and Phomopsis vexans, has been well accepted by
producers in the Brazilian Centerwestern region and needed to be
evaluated in different Brazilian regions as well as in some Latin
American countries. For this, 82 seed samples together with an
evaluation form were distributed among researchers, technicians and
farmers. 37% of the evaluation forms were completed and returned
to Embrapa, from Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Minas Gerais, Mato Grosso, Roraima and Pernambuco states, in
addition to Argentina. Experienced farmers, indicated that the main
advantages of ‘Ciça’ are high yield, excellent fruit quality, disease
resistance, earliness and better commercial acceptance.

Keywords: Solanum melongena, yield, resistance.

(Aceito para publicação em 02 de fevereiro de 1999)

Por que avaliar?
A Embrapa Hortaliças tem desenvol-

vido ao longo de sua existência uma
série de tecnologias visando ao desen-
volvimento sustentável da produção de
hortícolas no Brasil.

Uma das principais demandas de
produtores de hortaliças, e particular-
mente de berinjela, é a possibilidade de
produção estável e a redução na utiliza-
ção de agrotóxicos, principalmente du-
rante o período chuvoso, quando a inci-
dência de doenças fúngicas é favorecida.
Do ponto de vista do consumidor, a pro-
dução colhida no período chuvoso apre-
senta maior risco à própria saúde, já que
é necessária uma maior aplicação de
agrotóxicos. Ainda que a área plantada
com berinjela no país seja limitada a
cerca de 1.000 ha, o aumento de consu-
mo devido às suas propriedades medi-
cinais no controle do colesterol, indicam
a crescente importância da berinjela
como hortaliça. O híbrido ‘Ciça’, lan-
çado pela Embrapa Hortaliças em 1991,
atende a esta demanda por apresentar
resistência a dois patógenos de impor-
tância para o cultivo de berinjela,
Colletotrichum gloeosporioides causa-
dor da antracnose e Phomopsis vexans
agente causal da podridão-de-fomopsis.

Apesar do lançamento do híbrido ter
ocorrido em 1991 e da avaliação favo-
rável por parte de produtores na região
Centro-Oeste, a restrita disponibilidade
de sementes produzidas pela própria
Embrapa Hortaliças e a falta de divul-
gação do novo híbrido a nível regional
e nacional, impediram que ‘Ciça’ fosse
prontamente adotada por um maior nú-
mero de produtores de berinjela. A es-
tratégia adotada para sanar estas restri-
ções constou da produção de grandes
quantidades de sementes em 1996,
comercializadas por companhia priva-
da de alta penetração no mercado, as-
sim como a distribuição gratuita de se-
mentes do híbrido, durante o XXXV
Congresso Brasileiro de Olericultura
(XXXV CBO), realizado em Foz de
Iguaçu - PR em 1995, para produtores,
extensionistas e pesquisadores, que ti-
vessem interesse em avaliar diretamen-
te ou com auxílio de produtor de sua
região, o comportamento do material.

Avaliação
Foram contatadas 82 pessoas, entre

extensionistas, pesquisadores e produ-
tores, participantes do XXXV CBO, às
quais foram entregues amostras de 3g
de sementes de ‘Ciça’, juntamente com
a descrição do material e uma ficha de

avaliação. A ficha de avaliação continha
a identificação do produtor, perguntas
sobre condições de cultivo da região,
tratos culturais utilizados durante a con-
dução do híbrido em campo, as princi-
pais vantagens e desvantagens de ‘Ciça’
em relação às cultivares plantadas pelo
produtor. Durante a distribuição das se-
mentes, as pessoas preencheram uma
ficha de endereços, para controle e para
tornar possível o acompanhamento das
avaliações.

Oitenta e duas amostras foram assim
distribuídas : PR(32), SP(7), SC(7), ES(6),
RJ(5), MG(5), MS(3), MT(3), PE(3),
RS(2), BA(2), RR(1), TO(1), CE(1),
SE(1). Para o exterior foram: Costa
Rica(1), Paraguai(1) e Argentina (1).

Em setembro de 1995, foi enviada
uma carta aos 82 colaboradores, com o
objetivo de lembrá-los que estava na
hora do plantio do material. Uma segun-
da correspondência foi remetida em
março de 1996 solicitando o envio dos
resultados da avaliação.

Resultados
Trinta fichas preenchidas foram de-

volvidas à Embrapa Hortaliças. Este
número de respostas foi considerado
alto, perfazendo 37% das pessoas
contatadas de diversas regiões do país e
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do exterior que avaliaram o híbrido
‘Ciça’.

O desempenho do material foi elo-
giado na maioria das fichas, sendo que
três características foram registradas por
diversos remetentes como importantes:
produtividade, qualidade de fruto e re-
sistência a doenças (Tabela 1). Alta pro-
dutividade do híbrido ‘Ciça’ foi citada
em 66% das fichas de avaliação, exce-
lente qualidade de frutos em 53% e re-
sistência a doenças em 43%.

Os resultados no sul do país (PR e
SC) mostraram que, apesar do clima
frio, o material teve um bom desempe-

nho na região, produzindo 3,8 a 5,0 kg/
planta no PR e 5,0 a 15,0 kg/planta em
SC. No RJ, a produtividade variou en-
tre 6,3 e 13,9 kg/planta, enquanto que
em Pernambuco chegou a atingir 16 kg/
planta. Existem poucos dados sobre pro-
dução de berinjela no Brasil, sendo que
alguns híbridos disponíveis no merca-
do produzem em média 9 kg/planta no
estado de São Paulo.

Em algumas fichas de avaliação foi
mencionado ainda, como vantagens a
rusticidade do material, tolerâncias a
altas temperaturas e a déficit hídrico,
porte baixo das plantas, ciclo longo e a

boa conservação pós-colheita de frutos.
Apenas duas avaliações, uma do PR e
outra do RJ, não registraram nenhuma
vantagem do híbrido ‘Ciça’ em relação
aos híbridos concorrentes.

As observações nas diversas regiões
confirmaram as características positivas
de ‘Ciça’ previamente registradas nas
avaliações feitas pela Embrapa Hortali-
ças na região Centro-oeste. Foram es-
pecificamente citadas a alta produtivi-
dade, excelente qualidade de fruto e re-
sistência múltipla a duas importantes
doenças (podridão-de-fomopsis e
antracnose), apesar da alta variabilida-
de do agente causal da antracnose. Os
resultados das avaliações indicam, tam-
bém, um alto grau de adaptabilidade do
novo híbrido às distintas regiões do Bra-
sil, sendo uma nova opção aos híbridos
de berinjela disponíveis no mercado.

Disponibilidade de sementes: Se-
mentes do híbrido estão sendo
comercializadas pela companhia Hortec
(tel: 011-832 9304).

Agradecimentos: A todos os cole-
gas extensionistas, produtores e pesqui-
sadores que avaliaram o híbrido ‘Ciça’,
em especial à EMATER-PR e EMATER-
RJ, que tornaram possível a execução
deste trabalho. Agradecemos também aos
colegas Dr. José A. Buso, Dr. Homero
B.S.V. Pessoa e a Dra. Sieglinde Brune
pela revisão deste trabalho.

C.S. da C. Ribeiro &  F.J.B. Reifschneider

Tabela 1. Principais vantagens do híbrido de berinjela ‘Ciça’, avaliado em oito estados
brasileiros e na Argentina comparativamente a materiais comerciais normalmente cultiva-
dos. Brasília, Embrapa Hortaliças, 1997.
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insumos e cultivares em teste
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Avaliação de repolhos de verão na várzea do estado do Amazonas.
Marinice O. Cardoso
Embrapa Amazônia Ocidental, C. Postal 319, 69011-970 Manaus, AM.

RESUMO

Um experimento de campo foi conduzido na Embrapa  Amazô-
nia Ocidental, em Iranduba, AM, de setembro a dezembro de 1995,
para avaliar nove cultivares de repolho de verão, entre comerciais
(híbridos Master, Shutoku, Saikô, Sooshu - testemunha e a varieda-
de de polinização aberta União) e experimentais (híbridos XPH -
5786, XPH - 5787, XPH - 5904 e XPH - 5909), nas condições do
ecossistema de várzea (solo Gley Pouco Húmico). O delineamento
experimental foi blocos ao acaso, com quatro repetições. A parcela
constituiu-se de quatro linhas de cinco plantas no espaçamento de
0,80 m x 0,40 m. Como fertilizantes foram utilizados apenas o bórax
e a uréia, devido aos bons níveis naturais de outros nutrientes dos
solos de várzea. As irrigações e os tratos culturais foram executados
conforme as necessidades da cultura. Os maiores rendimentos por
parcela foram dos híbridos Saikô (12,5 kg) e Sooshu (15,0 kg) e os
menores do híbrido Master (7,0 kg) e da cv. União (6,0 kg).  As
cabeças mais pesadas foram as dos híbridos Sooshu (810,6 g),
Shutoku (719,1 g) e Saikô (698,0 g). Destacaram-se como mais com-
pactos os híbridos Saikô e Shutoku. As cabeças foram levemente
achatadas para os híbridos Saikô e Shutoku, formato preferido co-
mercialmente, e achatadas para o híbrido Sooshu; as demais culti-
vares produziram cabeças levemente alongadas. Para a profundida-
de do coração, (comprimento do coração/diâmetro longitudinal),
apenas os híbridos Master e Shutoku tiveram valores depreciativos
(0,62 e 0,64), respectivamente). Os híbridos Sooshu, Shutoku, Saikô
e a cv. União foram os mais precoces e o híbrido XPH-5787 o mais
tardio. Concluiu-se que o híbrido Saikô apresentou o conjunto mais
consistente de características desejáveis, expressando boa adapta-
ção às condições edafoclimáticas de várzea, podendo ser testado em
níveis mais extensivos nesse ecossistema.

Palavras-chave: Brassica oleracea var. capitata, cultivar, híbrido,
ecossistema.

ABSTRACT

Evaluation of summer cabbages in floodplain of the Amazon
state.

A field experiment was carried out at Embrapa Amazônia Oci-
dental (Agroforestry Research Center for the Western Amazon) in
Iranduba county, AM, from September to December 1995, to evaluate
nine cultivars of summer cabbage: União, Master, Shutoku, Saikô,
Sooshu (control), XPH - 5786, XPH - 5787, XPH - 5904 e XPH -
5909  in a Low Humic Gley soil, floodplain ecosystem. The first
five cultivars are commercial cabbage and the others experimental
hybrids. The experimental was laid out in a randomized block design
with four replicates and twenty plants, at planting distances of 0.80
m x 0.40 m. Due to the native high levels of nutrients in floodplain
soils, only N and B fertilizers were used. Necessary irrigation and
cultural practices were conducted for cabbage cultivation. Hybrids
Saikô (12.5 kg) and Sooshu (15.0 kg) produced highest yields per
plot and the lowest by hybrids Master (7.0 kg) and cv. União (6.0
kg). Hybrids Sooshu (810.6 kg), Shutoku (719.1 g) and Saikô (698.0
g) produced the greatest head weight. Hybrids Saikô and Shutoku
produced the most compact heads. In hybrids Shutoku and Saikô
heads were slightly flattened, a trait of commercial preference, and
flattened in Sooshu (control); and in the other cultivars were slightly
lengthened in shape. For depth of core (core length/longitudinal
diameter) only hybrids Master and Shutoku had depreciated values
(0.62 and 0.64, respectively). The most early hybrids were Sooshu
(75 days), Shutoku (84 days), Saikô (84 days), and cv. União (85
days) and the latest hybrid XPH-5787 (92 days).  It was concluded
that the hybrid Saikô produced the most consistent set of desirable
characteristics with good adaptation to the soil and climatic conditions
of the floodplain ecosystem. It is recommended that his hybrid be
tested in larger experimental areas, in this ecosystem.

Keywords: Brassica oleracea var. capitata, hybrid, cultivar,
ecosystem, lowland varzea.

(Aceito para publicação em 25 de Novembro de 1998)

Entre as variedades botânicas da
espécie Brassica oleracea, o repolho
é a de maior expressão econômica na
produção mundial e brasileira
(Sonnenberg, 1981; Silva Junior,
1989; Hamerschmidt, 1994). No esta-
do do Amazonas, o repolho tem se des-
tacado pelo aumento do consumo e ex-
pansão da área plantada  (Cardoso &
Normando, 1990; Silva et al., 1996),
e é representativa a produção prove-
niente das áreas de várzea (planície de

inundação) para o abastecimento dos
mercados internos urbanos (Noda et
al., 1997).

Os agricultores do ecossistema de
várzea, há mais de uma década, produ-
zem o híbrido de verão Sooshu, cujo
ciclo é precoce (Silva Júnior, 1989;
EMBRAPA, 1989) e, em cultivos suces-
sivos nas mesmas áreas, tem denotado
tolerância a Xanthomonas campestris
pv. campestris, patógeno que, de acor-
do com Tokeshi & Salgado (1980), pode

provocar perdas totais em condições
quentes e úmidas. A sua qualidade con-
tudo não é a desejável, visto que esse
híbrido não forma cabeças de compaci-
dade firme, fundamental para o atendi-
mento dos padrões comerciais (Cardo-
so & Martins, 1997), e as folhas não
possuem a textura tenra indispensável.

Assim sendo, o objetivo do presen-
te trabalho foi avaliar nove cultivares de
repolho de verão, comerciais e experi-
mentais, nas condições edafoclimáticas
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do ecossistema de várzea do estado do
Amazonas, visando identificar materiais
promissores.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no
Campo Experimental do Caldeirão da
Embrapa  Amazônia Ocidental, muni-
cípio de Iranduba, AM, no período de
setembro a dezembro/95. As  médias das
condições climatológicas referentes ao
período de condução de ensaio foram:
temperatura = 26,7oC; precipitação =
145,5 mm; umidade relativa do ar =
90%; brilho solar  = 170 horas luz/mês.
O solo do local do experimento do tipo
Gley Pouco Húmico, naturalmente fér-
til em decorrência das inundações perió-
dicas (Melo et al., 1979), apresentou as
seguintes características químicas: pH
em H

2
O = 5,39; P = 79 mg/dm3; K+ = 94

mg/dm3; Ca2+  = 128,0 m.mol
c
/dm3; Mg2+

= 36,9 m.mol
c
/dm3; Al3+ = 4,2 m.mol

c
/

dm3.

O delineamento experimental foi de
blocos ao acaso com nove tratamentos
e quatro repetições. Os tratamentos fo-
ram cinco cultivares comerciais (híbri-
dos Master, Saikô, Shutoku e Sooshu-
testemunha e a cv. União, variedade de
polinização aberta) e quatro experimen-
tais (híbridos  XPH 5786, XPH 5787,
XPH 5904 e XPH 5909). A parcela
constituiu-se  de quatro linhas  de cinco

plantas  no  espaçamento de 0,80 m x
0,40 m. Foi aplicado bórax no plantio
(3 g/cova) e, posteriormente, em pulve-
rizações foliares com solução a 0,3%,
aos 20 dias e 40 dias. Foram feitas três
aplicações de 10 g/planta, de uréia, em
cobertura, aos 10, 25 e 40 dias, após o
transplantio das mudas. Estas, produzi-
das em copos de plástico, foram trans-
plantadas aos 28 dias, na fase de quatro
a seis folhas definitivas. As irrigações,
feitas manualmente com regadores,  fo-
ram mais requeridas nos 45 dias iniciais
após o plantio da cultura, devido à má
distribuição da precipitação pluvial
(106,5 mm) nesse período. Efetuaram-
se capinas e correção das leiras nas da-
tas correspondentes às duas últimas apli-
cações de uréia. O controle de
Neocurtilla hexadactyla e Agrotis
ipsilon, na fase inicial da cultura, foi
executado através de iscas. Realizou-se,
a partir do trigésimo oitavo dia, uma apli-
cação do inseticida triclorfon, seguida de
duas aplicações de deltamethrine no com-
bate de Ascia monuste orseis, e paralela-
mente, de Plutella xylostella que neste
ensaio provocou danos considerados le-
ves. A incidência de doenças foi baixa,
dispensando medidas de controle.

Por ocasião da colheita, estádio em
que as folhas que envolvem a cabeça
começaram a enrolar-se para trás, as
cabeças foram pesadas e divididas ao
meio, longitudinalmente, para avaliação
dos seguintes parâmetros: compacidade,

através das notas 1 (fofa), 2 (média), 3
(firme); comprimento do coração (cc);
diâmetros longitudinal (dl) e transver-
sal (dt).

A relação dl/dt forneceu um índice
de formato que representa cabeças mais
arredondadas à medida que se aproxi-
ma do valor unitário. A relação C/D (cc/
dl) expressa o comprimento do coração
em relação à profundidade da cabeça.
Registraram-se, também, a produção
(kg) e o ciclo (dias após o transplantio).
Para análise estatística dos dados refe-
rentes ao ciclo, fez-se a transformação
para  (x+1/2)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise estatística, dos resultados
obtidos (Tabela 1) evidenciou diferen-
ças significativas (Tukey, 5%) entre os
diferentes tratamentos.

Quanto à produção (kg/parcela),
destacaram-se os híbridos Saikô e
Sooshu (testemunha), enquanto os de-
mais agruparam-se em intermediaria-
mente produtivos (Shutoku, XPH -
5786, XPH - 5787, XPH - 5904 e XPH
- 5909) ou pouco produtivos (Master e
União). Os rendimentos estimados t.ha-

1 dos híbridos mais produtivos (Saikô -
19,5 t.ha-1 e Sooshu - 23,4 t.ha-1) são
comparáveis à média mundial de 20t/
ha (Cobbe, 1983).

Para o peso da cabeça, os híbridos

 M. O. Cardoso

sotnematarT aicnêdecorP
oãçudorP

)alecrap/gk(
roposeP
)g(açebac

edadicapmoC /1 edecidnÍ
otamroF /2 D/CoãçaleR /3 )said(olciC

retsaM SERECORGA ed0,7 d0,653 cb06,1 ba41,1 a26,0 cba88

ukotuhS IIKAT cb7,01 ba1,917 a86,2 79,0 c a46,0 c48

ôkiaS AROLFORGA ba5,21 ba0,896 a37,2 99,0 cb ba06,0 c48

oãinU HPNC e0,6 d5,073 c83,1 ba41,1 ba06,0 c58

6875-HPX WORGSA dcb2,01 cb0,875 ba51,2 ba31,1 b45,0 ba19

7875-HPX WORGSA dcb9,9 cb6,275 c64,1 a51,1 b55,0 a29

4095-HPX WORGSA edc6,8 dc2,284 cb25,1 a61,1 ba85,0 cb78

9095-HPX WORGSA edc3,8 dc1,994 cb97,1 cba01,1 b45,0 ba09

).tseT(uhsooS IIKAT a0,51 a6,018 cb38,1 d18,0 b55,0 d57

)%(VC 7,62 7,02 0,82 7,11 4,7 1,3

Tabela 1.  Características de repolhos de verão em ecossistema de várzea do estado do Amazonas. Iranduba, Embrapa Amazônia Ocidental, 1995.

. Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, 5%.
1Compacidade: 1 - fofa; 2 - média; 3 - firme
2Índice de formato = diâmetro longitudinal/diâmetro transversal
3Relação C/D = comprimento do coração/diâmetro longitudinal
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Sooshu, Shutoku e Saikô não diferiram
significativamente entre si mas
sobressairam-se aos demais tratamentos.
Os híbridos XPH - 5786 e XPH - 5787
ocuparam posição intermediária e não
foram estatisticamente diferentes dos
dois últimos. O híbrido Master e a cv.
União tiveram as cabeças mais leves e
não apresentaram diferença estatística
em relação aos híbridos XPH - 5904 e
XPH - 5909. No geral, o peso médio das
cabeças produzidas pelos híbridos
Sooshu, Shutoku,  Saikô, XPH - 5786 e
XPH - 5787, encontram-se na faixa de
amplitude (500g-800g) registrada em
cultivos comerciais, na época chuvosa
na Amazônia (Pimentel, 1985).

Em relação à compacidade, os hí-
bridos Shutoku e Saikô formaram as
cabeças mais compactas, preferidas co-
mercialmente (Silva Junior, 1989); os
demais tratamentos não diferiram sig-
nificativamente da testemunha, mas as
médias extremas de menor compacidade
foram referentes ao híbrido XPH - 5787
e à cv. União.

Quanto ao índice de formato, os
valores registrados sugerem cabeças
mais achatadas para o híbrido Sooshu,
e levemente achatadas tendendo ao
arredondamento para os híbridos
Shutoku e Saikô. Os demais formaram
cabeças levemente alongadas (Master,
União, XPH - 5786, XPH - 5787, XPH
- 5904, XPH - 5909). Convém ressaltar
que no Brasil dá-se preferência a repo-
lho com cabeças  de formato levemente
achatado (Silva Junior, 1989).

Em se tratando da relação C/D, as
médias observadas, indicaram menor
profundidade do coração para os híbri-
dos XPH - 5786, XPH - 5787, XPH -
5909 e Sooshu, e maior para os híbri-
dos Master e Shutoku; os híbridos XPH
- 5904  e Saikô, bem como a cv. União,
não se diferenciaram estatisticamente
daqueles. O coração pouco profundo é
característica desejável em repolho para
mercado, e nesse ensaio, apenas os hí-
bridos Master (0,62) e Shutoku (0,64)

superaram numericamente o valor mé-
dio da relação C/D do híbrido Matsukase
(0,61), padrão comercial no Brasil
(Giordano et al., 1985; Muniz, 1988;
Silva Junior, 1989).

Em relação  ao ciclo, o híbrido
Sooshu foi o mais precoce, seguido dos
híbridos Shutoku, Saikô e da cv. União;
os restantes prolongaram o ciclo em
mais de 10 dias comparativamente à tes-
temunha. Para o ecossistema de várzea,
os materiais mais precoces tornam-se
desejáveis por permitirem um maior
aproveitamento do período de cinco a
sete meses disponível para o cultivo,
anualmente; e também, por favorecerem
o escape à podridão-úmida (Rhizoctonia
solani Kühn), pela redução do tempo de
permanência no campo nos meses que
antecedem a subida das águas, e que
coincidem com o aumento da precipita-
ção pluvial, quando essa doença provo-
ca sérios prejuízos sobre os rendimen-
tos dos cultivos de várzea.

Concluiu-se que, o híbrido Saikô
expressou boa adaptação às condições
edafoclimáticas de várzea, pelo conjunto
mais consistente de características de-
sejáveis. Para o peso da cabeça  e pro-
dução, esse híbrido não diferiu estatis-
ticamente da testemunha (Sooshu), que
apresentou as maiores médias para es-
tes parâmetros, e sobressaiu-se a esta no
tocante à compacidade. E pelo fato de
ter expressado também boa performance
relativamente ao formato das cabeças,
profundidade do coração e ciclo, deve-
rá ser testado, em níveis mais extensi-
vos, com vistas à sua recomendação para
cultivo no ecossistema de várzea do
Amazonas.

LITERATURA CITADA

CARDOSO, M.O.; MARTINS, G.C.  Avaliação
de cultivares/híbridos de repolho (Brassica
oleracea var. capitata) em ecossistema de ter-
ra firme no estado do Amazonas. Manaus:
EMBRAPA - CPAA, 1997,  4 p.
(EMBRAPA-CPAA. Pesquisa em andamen-
to, 28).

CARDOSO, M.O.; NORMANDO, M.C. de S.
Avaliação de genótipos de repolho (Brassica
oleracea var. capitata) em ecossistema de ter-
ra firme, na região de Manaus-AM. Manaus:
EMBRAPA-CPAA, 1990, 6 p.  (EMBRAPA-
CPAA. Pesquisa em Andamento, 5).

COBBE, R.V.  Reavaliando hortaliças.
Horticultura Brasileira, Brasília, v. 1, n. 2,
p. 10 - 17, 1983.

EMBRAPA. Unidade de Execução de Pesquisa
de Âmbito Estadual (Manaus, AM). Relató-
rio Técnico Bienal 1984 – 1985, Manaus,
1989, p. 89.

GIORDANO, L.B.; SILVA, N. da; CORDEIRO,
C.M.T. Experimentos comparativos entre
híbridos e cultivares de repolho. Horticultura
Brasileira, Brasília, v. 3, n. 1, p. 29 - 31,
1985.

HAMERSCHMIDT, I.  Difusão de Tecnologia em
Olericultura. Sob Informa, Curitiba, v. 13, n.
2, p. 8 - 11, 1994.

MELO, L.A.S.; TEIXEIRA, L.B.; MORAES, E.
de.  Potencialidade agrícola das terras da
Amazônia Ocidental.  Manaus : SUFRAMA/
INPA/EMBRAPA, 1979,  128 p.

MUNIZ, J.O.L.  Avaliação de cultivares e híbri-
dos de repolho. Horticultura Brasileira,
Brasília, v. 6, n. 1, p.14 - 15, 1988.

NODA, S. do N.; PEREIRA, H. dos S.; CASTE-
LO BRANCO, F.M.; NODA, H.  O trabalho
nos sistemas de produção de agriculturas fa-
miliares na várzea do estado do Amazonas.
In: NODA, H; SOUZA, L.A.G. de; FON-
SECA, O.J. de M. Duas décadas de contri-
buições do INPA à pesquisa agronômica no
trópico úmido. Manaus : INPA, 1997, p. 241
- 280.

PIMENTEL, A.A.M.P.  Olericultura no trópico
úmido: hortaliças na Amazônia. São Paulo :
Ceres, 1985,  322 p.

SILVA JÚNIOR, A.A.  Repolho: fitologia,
fitotecnia, tecnologia alimentar e
mercadologia. Florianópolis : EMPASC,
1989,  295 p.

SILVA, S.E.L. da; SOUZA, A. das G.C. de; CAR-
DOSO, M.O.; MACHADO, G.M.E.;
FERREIRA, A.C.M.  Melhoria do sistema
de produção de fruteiras e olerícolas na
Amazônia Ocidental.  Manaus: Embrapa -
CPAA, 1996, Não paginado. (Embrapa - Pro-
grama 05 - Frutas e Hortaliças. Subprojeto
05.094.071.01, Projeto em andamento.

SONNENBERG, P.E.  Olericultura especial. 2.
ed. Goiânia: UFGO, 1981. 143 p.  Part. 2.

TOKESHI, H.; SALGADO, L.  Doenças das
crucíferas.  In: Manual de fitopatologia. 2.
ed. São Paulo: Ceres, 1980.  587 p.

Avaliação de repolho de verão



54 Hortic. bras., v. 17, n. 1, mar. 1999.

PEIXOTO, N.; MENDONÇA, J.L.; SILVA, J.B.C. da; BARBEDO, A.S.C. Rendimento de cultivares de tomate para processamento industrial em Goias.
Horticultura Brasileira, Brasilia, v. 17, n. 1, p. 54-57, março 1999.

Rendimento de cultivares de tomate para processamento em Goias.
Nei Peixoto1; José L. de Mendonça2; João Bosco C. da Silva2; Adeliana S. C. Barbedo3
1 EMATER - GOIÁS - Estação Experimental de Anápolis, C. Postal 608, 75.001-970 Anápolis - GO; 2 Embrapa Hortaliças,
C. Postal 218, 70.359-970 Brasília - DF;   3 PMSP/SUMA/DEPAVE, av. Paulista, 2073, 01311-940 São Paulo-SP.

RESUMO
Seis ensaios de competição de cultivares de tomate para

processamento industrial foram conduzidos nos municípios goianos
de Anápolis, Jataí, Porangatú e Santa Isabel, em 1990, e Anápolis e
Porangatu, em 1991. O delineamento experimental utilizado foi de
blocos casualizados com quatro repetições, tendo as parcelas 80 plan-
tas em 1990 e 70 em 1991. Em Porangatu, em 1990, as plantas fo-
ram mais precoces, florescendo 35 e 41 dias após a semeadura e
iniciando-se a colheita 38 dias após a antese. Em Anápolis, também
em 1990, a floração iniciou-se de 54 a 60 dias após a semeadura e, a
colheita, 46 dias após a antese. As cultivares Petomech, IPA 6 e
Topmech Melhorado destacaram-se entre as mais produtivas, apre-
sentando frutos firmes, seguidas das cultivares IPA 5 e Agrocica 72.
As cultivares Roma VFN, Rossol e Agrocica 08, por outro lado,
revelaram-se produtivas, mas com frutos pouco firmes, sendo im-
próprias para o transporte a longa distância. Com exceção da culti-
var Itaparica, que apresentou melhor desempenho relativo nos am-
bientes menos favoráveis, os genótipos apresentaram, para rendi-
mento, resposta diretamente proporcional à melhoria do ambiente,
caracterizado pela média geral dos genótipos dentro de cada experi-
mento. As cultivares Agrocica 08, IPA 5, Nemadoro e UC 204, fo-
ram as mais influenciadas pelas variações do ambiente, enquanto as
cultivares Agrocica 33, Calmec VF, IPA 6, Rio Fuego, Santa Adélia,
Topmec Melhorado e UC 82 foram as mais estáveis.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, melhoramento, rendimen-
to, adaptabilidade, estabilidade, interacao genotipo x ambiente.

ABSTRACT
Yield of processing tomato cultivars in Goiás State, Brazil.
Six field trials were carried out to evaluate processing tomato

cultivars in four counties in the State of Goiás, Brazil (Anápolis,
Jataí, Porangatú and Santa Isabel, in 1990, and Anápolis and
Porangatu, in 1991). The experiment was conducted as a randomized
block design, with four replications, and plots of 80 plants in 1990
and 70 plants in 1991. The plant cycle was shorter in Porangatu
(1990), where temperatures were higher than Anápolis. In Porangatu,
plant flowering began 35 to 41 days after sowing, with the harvesting
period starting 38 days later. Cultivars Petomech, IPA 6, and
Improved Topmech, followed by IPA 5 and Agrocica 72, were high
yielding and showed a high fruit firmness. Cultivars Roma VFN,
Rossol and Agrocica 08, were also high yielding but produced fruits
unsuitable for long distance transportation. With the exception of
cultivar Itaparica, which showed the best adaptation to less favourable
enviroments, all genotypes were responsive to enviroment
improvement. Higher stability to environmental variation was
observed in cultivars Agrocica 33, Calmec VF, IPA 6, Rio Fuego,
Santa Adélia, Topmec Melhorado, and UC 82.

Keywords: Lycopersicon esculentum, breeding, yield,
adaptability, stability, genotype x environment interaction.

(Aceito para publicação em 23 de outubro de 1998)

Os primeiros plantios comerciais de
tomate para processamento in-

dustrial em Goiás ocorreram em
Morrinhos, em 1974, utilizando-se a
cultivar Roma VF, cuja produção desti-
nava-se às indústrias paulistas (Filgueira
et al., 1976). Em 1975, a Escola de
Agronomia da Universidade Federal de
Goiás e a Empresa Goiana de Pesquisa
Agropecuária - EMGOPA - conduziram
os primeiros ensaios de introdução e
avaliação de cultivares de tomate para
processamento em Goiás, respectiva-
mente em Goiânia (Sonnenberg et al.,
1976) e Anápolis (Filgueira et al., 1976;
1978). A expansão das lavouras ocor-
reu em conseqüência da implantação de
indústrias de processamento em Goiás
e em função das condições favoráveis
de clima e solo do sul do estado.

Desde então, muitas cultivares de
tomate para processamento industrial

têm sido avaliadas. Entretanto, este é um
trabalho que nao chegou ao fim, já que
o problema principal das indústrias de
processamento, referente à sazonalidade
e coincidência de colheitas em todas as
regiões brasileiras, ainda não foi resol-
vido. Essa concentração da safra exige
grande infra-estrutura para
armazenamento de polpa semi-proces-
sada (Pereira & Rauen, 1989) e tem le-
vado as empresas a importar pasta de
tomate de 30-32 ºBrix, passando a man-
ter menor estoque de passagem (Melo,
1993). A importação de polpa concen-
trada, principalmente do Chile e da Ar-
gentina, acarretou retração das áreas
cultivadas e, em determinados anos, a
falta de matéria prima, em função da
escassez temporária do produto no
mercado internacional. Obviamente, a
solução dessa questão não reside exclu-
sivamente em encontrar cultivares mais

adequadas. Entretanto, a identificação
de cultivares melhor adaptadas ao plan-
tio em épocas que escapem ao período
de safra ou a regiões onde essa estratégia
seja possivel é uma parte importante
dessa solução.

A avaliação de novas cultivares tem
ainda a finalidade de estudar os genó-
tipos, nacionais e estrangeiros, que têm
sido constantemente introduzidos no
mercado brasileiro de sementes. Assim,
espera-se poder realizar melhor o tra-
balho de recomendação de cultivares
produtivas, buscando preferencialmen-
te, aquelas com maior resistência a doen-
ças e que apresentem boa qualidade para
processamento.

Para uma recomendação eficiente de
cultivares é preciso ainda realizar ensaios
repetidos no tempo e no espaço, que
permitam avaliar a estabilidade das cul-
tivares na expressão fenotípica de de-
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terminadas caracteristicas. Sabe-se que
as diferenças gênicas e ambientais con-
tribuem independentemente umas das
outras para a variação do fenótipo
(Mather & Jinks, 1984). Assim o estu-
do da interação genótipos x ambientes
torna-se imprescindível, tanto em pro-
gramas de melhoramento, na escolha de
progenitores, como na indicação e libe-
ração de cultivares (Finlay & Wilkinson,
1963: Eberhart & Russel, 1966;
Banzatto, 1994; Cruz & Regazzi, 1994).
Uma cultivar desejável deve apresentar
alto rendimento médio, resposta positi-
va à melhoria do ambiente (b

ij
@1) e

comportamento previsível (sd
ij
@0)

O presente trabalho teve como ob-
jetivo avaliar cultivares de tomate para
processamento em diferentes condições
edafoclimáticas do estado de Goiás.

MATERIAL E MÉTODOS

Conduziram-se, em 1990 e 1991, em
solos de cerrado, seis experimentos de
competição de cultivares de tomate para
processamento em Goiás, nos municí-
pios de Anápolis, Jataí, Porangatú e San-
ta Isabel, como parte dos Ensaios Nacio-
nais de Cultivares de Tomate, coorde-
nados pela Embrapa Hortaliças. O deli-
neamento experimental utilizado foi blo-
cos casualizados, com quatro repetições,
tendo as parcelas 80 plantas em 1990 e
70 em 1991, dispostas em fileiras duplas,
no espaçamento de 1,30 x 0,50 x 0,20 m.
As semeaduras ocorreram em 17 de maio
de 1990 e 16 de maio de 1991, em
Anápolis; em 7 de junho de 1990, em
Jataí; em 25 de maio de 1990 e 30 de
abril de 1991, em Porangatú e; em 15 de
maio de 1990 em Santa Isabel.

A adubação de plantio variou para
cada experimento. Em 1990, os níveis
adotados, em kg/ha de N, P

2
O

5
 e K

2
O,

foram 80, 320 e 160, em Anápolis; 40,
350 e 100, em Jataí e Porangatú e; 40,
390 e 96 em Santa Isabel. Em 1991 as
quantidades utilizadas desses mesmos
fertilizantes, em kg/ha, foram, respecti-
vamente, 40, 300 e 120 em Anápolis e
60, 450 e 240 em Porangatú, acrescen-
tando-se, em Anápolis, 600 kg/ha de
Yoorin BZ e, em Porangatú, 100 kg/ha
de FTE BR-12. As adubações em co-
bertura também variaram, sendo sem-
pre divididas em duas aplicações iguais,

20 e 35 dias após a semeadura. Foram
utilizados, por hectare, 120 kg de N e
40 kg de K

2
O, em Anápolis, nos dois

anos; 80 kg de N, em Jataí e Porangatú,
em 1990; 104 kg de N, 60 kg de P

2
O

5
 e

96 kg de K
2
O, em Santa Isabel, em 1990

e, finalmente, 150 kg de N e 44 kg de
K

2
O, em Porangatú, em 1991.
Foram avaliadas as cultivares

Agrocica 08, Agrocica 33, Agrocica 72,
Calmec Gigante, Calmec VF, IPA 5, IPA
6, Itaparica, Nemadoro, Petomech, Rio
Fuego, Rio Grande, Roma VFN, Rossol,
Santa Adélia, Topmech Melhorado, UC
82 e UC 204. Os experimentos recebe-
ram os tratos culturais normalmente re-
comendados para as lavouras de tomate
para processamento e foram irrigados
por aspersão convencional, exceto em
Santa Isabel e Jataí, onde foram condu-
zidos sob pivô-central.

Foram obtidos os dados de produção
em número e peso de frutos maduros por
parcela e convertidos em t/ha e peso mé-
dio, realizando-se de uma a três colhei-
tas. Os dados de cada experimento fo-
ram submetidos à análise estatística, fa-
zendo-se análises de variância indivi-
duais e conjunta e o estudo de interação
genótipos x ambientes, segundo o méto-
do de Eberhart & Russell (1966), utili-
zando-se os recursos computacionais do
programa IGA, desenvolvido pela equi-
pe de estatísticos da Universidade Esta-
dual Paulista, Campus de Jaboticabal. A
metodologia de Eberhart & Russell ba-
seia-se nos procedimentos de análise por
regressão, que estabelece um índice
ambiental para cada experimento, basea-
do na média da produtividade dos
genótipos no experimento. Para cada
genótipo é feita uma análise de regres-
são, utilizando-se o índice ambiental
como variável independente e a produção
desse genótipo como variável dependen-
te. Assim, o efeito do ambiente pode ser
desmembrado em dois componentes, um
linear e outro não linear. O coeficiente de
regressão (b) está associado ao componen-
te linear, que indica a adaptabilidade do
genótipo, ou seja, sua capacidade de res-
ponder à melhoria do ambiente. O desvio
da regressão (s2d) está associado ao com-
ponente não linear e indica a estabilidade
de comportamento do genótipo. As mé-
dias foram comparadas pelo teste de
Tukey, a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram observadas, em 1990, dife-
renças no ciclo vegetativo entre os ex-
perimentos conduzidos em Anápolis e
Porangatú, provavelmente em função
das diferenças climáticas. Em
Porangatú, sob temperaturas mais ele-
vadas, as plantas foram mais precoces,
florescendo entre 35 e 41 dias após a
semeadura e alcançando maturação de
50% dos frutos 73 a 79 dias também
após a semeadura. Em Anápolis a
floração ocorreu entre 54 e 60 dias e, a
maturação, entre 100 e 111 dias após a
semeadura. Em todos os experimentos
o desenvolvimento da cor dos frutos foi
normal.

Os rendimentos obtidos foram rela-
tivamente baixos em todos os experi-
mentos (Tabela 1), especialmente se
comparados ao rendimento máximo de
88,9 t/ha (Saturnino et al., 1993) obtido
em Minas Gerais, ou ainda ao rendimen-
to de 90,1 t/ha obtido por Marouelli &
Silva (1993), em Brasília. Entretanto, os
rendimentos aqui relatados se assemelham
àqueles obtidos por Braz et al. (1991), em
Jaboticabal (SP), onde a produtividade
variou entre 14,07 e 46,52 t/ha.

Entre as cultivares de produtividade
mais elevada, destacaram-se, por apre-
sentar maior firmeza de fruto, as culti-
vares Petomech, IPA 6 e Topmech Me-
lhorado, seguidas de IPA 5 e Agrocica
72, resultados consonantes com os en-
contrados por Melo (1989). As cultiva-
res Roma VFN e Rossol mostraram-se
produtivas nos diferentes ensaios em
que foram incluídas em Goiás, inclusi-
ve aqueles conduzidos por Sonnenberg
et al. (1976) e Filgueira et al. (1976).
Entretanto, essas cultivares apresentam
frutos de pouca firmeza, não sendo reco-
mendadas para transporte a longa distân-
cia. Neste grupo também se enquadra a
cultivar Agrocica 08, que se mostrou pro-
dutiva, exceto em Jataí, em 1990 (Tabe-
la 1). O peso médio dos frutos nos dife-
rentes experimentos variou de 30 a 90g,
com destaque especial para as cultivares
Petomech e IPA 6 que, além de produti-
vas, apresentaram frutos com aptidão
para o consumo ao natural como alterna-
tiva às cultivares do grupo Santa Cruz.
Os rendimentos médios dos genótipos
nos experimentos localizados em
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R2
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80acicorgA 5230,43 1348,0 sn13,0- **7449,04 sn8204,0

33acicorgA 7180,23 8670,1 sn03,0 sn0160,1 *0618,0

27acicorgA 5733,33 8682,1 sn76,0 *3523,52 *1096,0

etnagiGcemlaC 1206,62 8973,1 sn98,0 *3773,42 *3427,0

FVcemlaC 9749,23 4003,1 sn52,1 sn3924,0- **4978,0

5API 3836,43 6850,1 sn11,0 **5665,64 sn20.94,0

6API 5239,53 5248,0 sn36,0- sn7413,0 *1247,0

acirapatI 8226,82 3391,0- **33,5- sn5499,1- sn9651,0

orodameN 7606,72 5319,0 sn12,0- **2205,32 sn3145,0

hcemoteP 3340,63 2362,1 sn56,0 *6696,02 *1017,0

ogeuFoiR 9256,82 0549,0 sn02,0- sn5646,3 *6047,0

ednarGoiR 2940,03 1741,1 sn43,0 *7815,62 sn7136,0

NFVamoR 5751,93 2997,0 sn05,0- *8710,12 sn6294,0

lossoR 8505,53 9479,0 sn50,0- *2892,03 sn2035,0

ailédAatnaS 3680,23 9198,0 sn04,0- sn0224,2 *8337,0

odarohleMcempoT 4571,23 1251,1 sn04,0 sn8936,71 *0296,0

28CU 5773,03 0382,1 sn97,0 sn8318,31 *8167,0

402CU 9277,92 5530,1 sn90,0 **3015,22 sn3906,0

Tabela 2. Análise de adaptabilidade e estabilidade de 18 genótipos de tomate para processamento, em  seis ambientes, de acordo com o
método de Eberhart & Russell (1966). Anápolis, EMATER - GO, 1998
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80acicorgA a27,54 b83,02 a06,23 ba30,13 cba38,73 ba56,63 ba30,43

33acicorgA cba24,53 ba12,23 ba09,81 ba19,82 cba55,63 ba15,04 ba80,23

27acicorgA cba84,53 b02,91 a65,03 ba68,62 ba42,54 ba86,24 ba43,33

etnagiGcemlaC c57,52 b09,51 b70,31 ba76,13 cba50,53 ba81,83 b06,62

FVcemlaC cba67,14 ba22,82 ba88,22 b91,42 cba20,04 ba36,04 ba59,23

5API cba09,43 ba41,22 a75,43 ba50,92 cba90,63 a90,15 ba46,43

6API cba86,14 ba36,82 ba18,72 a38,73 cba60,83 ba06,14 ba39,53

acirapatI cb67,62 ba62,03 a55,13 ba26,72 c68,32 b27,13 ba36,82

orodameN cb80,03 ba32,13 b54,31 ba38,52 cb01,82 ba59,63 b16,72

hcemoteP a90,05 ba11,82 ba37,42 ba22,23 cba44,83 ba76,24 ba40,63

ogeuFoiR cb71,62 ba21,62 ba90,22 b65,32 cba86,33 ba13,04 ba56,82

ednarGoiR cba85,73 ba16,92 b42,41 ba13,92 cb89,82 ba85,04 ba50,03

NFVamoR cba57,04 a21,14 a86,03 ba18,13 a64,05 ba41,04 a61,93

lossoR ba18,54 ba77,53 ba78,42 ba11,72 cba39,34 ba65,53 ba15,53

ailédA.atS cba76,63 ba00,42 ba64,32 ba44,43 cba14,83 ba45,53 ba90,23

.hleMhcempoT cb81,72 ba81,72 ba74,52 ba52,62 a36,04 ba09,34 ba81,23

28-CU ba90,53 ba47,42 ba76,02 b87,22 ba01,54 ba09,33 ba83,03

402-CU c19,22 ba23,52 ba14,12 ba57,82 cba51,93 ba11,14 ba77,92

)%(VC 73,12 34,82 68,52 41,71 53,12 87,61 -

Tabela 1. Rendimento (t/ha) de frutos maduros de cultivares de tomate para processamento em Anápolis, Jataí, Porangatú e Santa Isabel,
1990 e 1991. Anapolis, EMATER - GO, 1998.
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Anápolis, 1990 e 1991, e em Porangatu,
1991, foram estatisticamente superiores
àqueles obtidos em Santa Isabel, Jataí e
Porangatú, em 1990 (Tabela 1).

As cultivares Agrocica 08, IPA 5,
Nemadoro e UC 204, foram as mais in-
fluenciadas pelas variações do ambien-
te, enquanto as cultivares Agrocica 33,
Calmec VF, IPA 6, Rio Fuego, Santa
Adélia, Topmec Melhorado e UC 82 fo-
ram as mais estáveis. Com exceção da
cultivar Itaparica, que apresentou melhor
desempenho relativo nos ambientes me-
nos favoráveis, os genótipos apresenta-
ram resposta proporcional à melhoria do
ambiente, caracterizado pelo rendimen-
to médio dentro de cada local (Tabela 2).
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Produção de pepino para conserva na região Norte de Minas Gerais.
Geraldo M. de Resende

Embrapa Semi-Árido, C. Postal 23, 56300-000Petrolina-PE.
RESUMO

Com o objetivo de identificar as cultivares mais produtivas de pepino
para conserva, instalou-se um experimento no período de agosto a outu-
bro de 1988, no Campo Experimental de Gorutuba, em Porteirinha (MG).
O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, com dez cul-
tivares (Colônia, Guaíra, Ginga AG-77, Indaial, Itapema, Levina, Pérola,
Primepak, Score e Tamor) e quatro repetições. A parcela experimental foi
composta por quatro linhas de 6 m de comprimento, com espaçamento de
1,00 x 0,30 m. As cultivares Indaial (29,72 t.ha-1), Score (26,46 t.ha-1),
Colônia (26,43 t.ha-1) e Ginga AG-77 (26,12 t.ha-1) apresentaram as pro-
dutividades estatisticamente mais elevadas. Em termos de número de fru-
tos por planta, as cultivares Indaial (7,72), Colônia (7,40), Ginga AG-77
(7,40), Score (6,94) e Tamor (6,68) apresentaram estatisticamente os
melhores resultados. As cultivares Ginga AG-77 (77,96%), Levina
(75,71%) e Tamor (73,58%) apresentaram as proporções significativa-
mente mais altas de produção de frutos comerciais do tipo I, com compri-
mento entre 6 e 9 cm e maior valor comercial. Todas as cultivares apre-
sentaram ciclo entre 76 e 82 dias, do plantio à última colheita.

Palavaras-chave: Cucumis sativus, rendimento, peso médio de
frutos, classificação.

ABSTRACT
Yield of pickling cucumber in the north region of Minas

Gerais State, Brazil.
The experiment was carried out at the Gorutuba Experimental

Station, in the Porteirinha county, Minas Gerais state, from August to
October, 1988. The purpose of this study was to identify the highest
yielding pickling cucumber cultivars. The experiment was laid out in a
complete randomized block design, with ten cultivars (Colônia, Guaíra,
Ginga AG-77, Indaial, Itapema, Levina, Pérola, Primepak, Score, and
Tamor) as treatments, and four replications. Experimental plots consisted
of four 6 m rows, with spaces of 1.00 x 0.30 m. Cultivars Indaial (29.72
t.ha-1), Score (26.46 t.ha-1), Colônia (26.43 t.ha-1), and Ginga AG-77
(26.12 t.ha-1) showed the significantly highest yields. Considering the
number of fruits per plant, cultivars Indaial (7.72 fruits), Colônia (7.40),
Ginga AG-77 (7.40), Score (6.94), and Tamor (6.68) showed statistically
the best performance. Cultivars Ginga AG-77 (77.96%), Levina
(75.71%), and Tamor (73.58%) had the significantly highest proportions
of commercial fruits in class I, i.e., with lenght between 6 and 9 cm, and
the highest commercial value. All cultivars, from sowing to last harvest,
had a cycle between 76 and 82 days.

Keywords: Cucumis sativus, yield, fruit average weight, grading.

(Aceito para publicação em 30 de novembro de 1998)
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No Brasil, o pepino é uma hortaliça
muito popular, destacando-se o es-

tado de Santa Catarina como maior pro-
dutor nacional de pepino para conser-
va, com rendimento médio de 12,5 t/ha
(Nadal et al., 1986). Nos plantios em
Santa Catarina, Silva et al. (1979) veri-
ficaram rendimentos variando de 12,3 a
28,6 t.ha-1, destacando-se a cultivar
Pioneer como a mais produtiva, sendo
classificados como comerciais os frutos
entre 6 a 12 cm de comprimento. Usan-
do duas cultivares (Score e Ginga AG-
77), em plantios de setembro (maiores
rendimentos), Silva et al. (1988), veri-
ficaram rendimento médio de 23,8 t.ha-

1 de frutos comerciais e peso médio e
frutos de 33,0 g.

Porém, plantas de pepino necessitam
de grande intensidade de luz, longo pe-
ríodo de temperatura elevada e não apre-
sentam resistência a frio (Witaker &
Davis, 1962; Knott, 1966). Por isso, o
período de entressafra, correspondente
ao inverno nas regiões Sul e Sudeste, é
uma realidade e leva à ociosidade na
indústria de transformação de pepino
(Nadal et al., 1986).

Como opção ao plantio na região sul
do Brasil, o pepino para conserva tem sido
motivo de pesquisa em algumas outras
regiões brasileiras. Pimentel (1985) rela-
tou rendimentos variando de 10,0 a 15,0
t.ha-1, enquanto Kretchman (1988) obte-
ve rendimentos médios entre 26,0 e 28,0
t.ha-1. Santos et al. (1979), por sua vez,
observaram produtividade elevada para as
cultivares Conda (26,5 t.ha-1), Pioneer
(23,4 t.ha-1) e Explorer (22,8 t.ha-1). Cerne
(1994), trabalhando com a cultivar Levina,
verificou um rendimento de frutos comer-
ciais ainda superior, 31,40 t.ha-1, ocorren-
do 30% de frutos não comerciais (defor-
mados). Resende & Pessoa (1996), veri-
ficaram ser viável a produção de pepino
na região norte de Minas Gerais. Entre-
tanto, naquele trabalho, Resende & Pes-
soa (1996), tinham por objetivo a avalia-
ção de cultivares de pepino para produ-
ção de frutos do tipo “cornichon”, onde
são realizadas colheitas diárias de frutos
bastante pequenos.

O presente trabalho objetivou indi-
car as cultivares de pepino para conser-
va mais produtivas e com melhor quali-
dade de frutos para as condições da re-
gião norte de Minas Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no
Campo Experimental do Gorutuba, em
Porteirinha (MG), com altitude de 516
m em solo aluvião eutrófico. O delinea-
mento experimental utilizado foi blocos
ao acaso, com quatro repetições e dez
cultivares (Colônia, Guaíra, Ginga AG-
77, Indaial, Itapema, Levina, Pérola,
Primepak, Score e Tamor). À exceção
da cultivar Pérola, monóica, todas as
demais cultivares são híbridos ginóicos.
As parcelas foram constituídas de qua-
tro linhas de 6 m, sendo o espaçamento
de 1,00 x 0,30 m, com duas plantas por
cova. As linhas centrais constituíram a
área útil. A adubação constou de 1.000
kg.ha-1 de 4-14-8 mais 10 t.ha-1 de cama
de galinha, sendo realizadas duas cober-
turas com 100 kg.ha-1 de sulfato de
amônio, 15 e 30 dias após plantio.

O plantio foi realizado em 10 de
agosto de 1988, com irrigação por sul-
cos, duas vezes por semana. O plantio
foi conduzido tutorado, sendo que os
demais tratos fitossanitários emprega-
dos foram os usualmente utilizados em
pepino, realizados somente até o início
da floração (33 dias). Após este perío-
do, foram utilizados somente produtos
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laiadnI a27,92 a89,764 b51,95 a27,7

erocS ba64,62 ba15,804 b68,85 cba49,6

ainôloC ba34,62 ba13,514 cb30,65 ba04,7

77-GAagniG ba21,62 ba49,604 cb43,65 ba14,7

romaT 20,42 b 51,773 cb 09,15 dc dcba86,6

aniveL 43,32 b 41,953 cb cb21,65 14,6 edcb

amepatI cb20,22 62,533 dc b13,95 96,5 ed

kapemirP 41,91 c 96,092 d d71,94 edc00,6

ariauG 48,81 c 39,292 d d39,05 e45,5

aloréP d19,31 46,612 e a53,76 f81,3

)%(.V.C 49,11 56,11 85,5 65,01

Tabela 1. Produção comercial e por planta, peso médio de frutos e número de frutos por
planta de cultivares de pepino para conserva. Porteirinha, EPAMIG, 1988.

*Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si a 5% de
probabilidade pelo teste de Duncan.

a base de enxofre, pulverizados sema-
nalmente até o fim da colheita.

As colheitas foram realizadas três
vezes por semana, por um período de
40 dias, perfazendo um total de 16 co-
lheitas, iniciadas 42 dias  após o plan-
tio. Foram avaliados rendimento comer-
cial e não comercial (t.ha-1), peso mé-
dio de frutos (g), número de frutos por
planta e proporção de frutos comerciais
(Tipo 1: frutos com 9 a 12 cm de com-
primento) e não comerciais (frutos com
mais de 12 cm de comprimento, curvos
e afilados). Os dados foram submetidos
à análise de variância, sendo as médias
comparadas pelo teste de Duncan ao
nível de 5% de probabilidade. Os dados
originais para percentagem foram trans-
formados para arco-seno
para efeito de análise estatística.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se que o rendimento (Ta-
bela 1) mais alto foi apresentado pela
cultivar Indaial (29,72 t.ha-1), que não
diferiu estatisticamente do resultado
observado para as cultivares Score
(26,46 t.ha-1), Colônia (26,43 t.ha-1) e
Ginga AG-77 (26,12 t.ha-1). A cultivar
Pérola foi a que apresentou a produtivi-
dade significativamente mais baixa

P/100
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(13,91 t.ha-1). O menor desempenho pro-
dutivo da cultivar Pérola, deve-se, além
do fato da cultivar não ser um híbrido
como as demais em experimentação
neste trabalho, provavelmente, ao seu
caráter monóico que, em condições de
fotoperíodo longo e temperatura mais
elevada, leva ao desenvolvimento de um
maior número de flores masculinas. Es-
tes resultados foram superiores aos ob-
servados por Pereira et al (1976), que
verificaram rendimentos variando entre
2,2 a 4,3 t.ha-1, assim como superiores
também aos resultados alcançados por
Resende & Pessoa (1996), trabalhando
com pepino do tipo “cornichon”, e ao
rendimento médio de Santa Catarina,
entre 10 e 12 t.ha-1 (EMPASC, 1988).
Os resultados obtidos neste trabalho fo-
ram similares aos de Kretchman (1988),
que menciona rendimentos variando de
26 a 28 t.ha-1, assim como similares tam-
bém aos resultados relatados por San-
tos et al. (1979), que obtiveram rendi-
mentos de 22,8 a 26,56 t.ha-1, e por Sil-
va et al. (1992), que verificaram um ren-
dimento de 23,8 t.ha-1 na mesma densi-
dade de plantio.

Para peso médio de frutos, observou-
se uma variação de 49,17 a 67,35 g, so-
bressaindo-se a cultivar Pérola. Pereira
et al. (1976), testando seis cultivares de
pepino para conserva, verificaram va-
lores inferiores a este para peso médio
de frutos, variando entre 23,04 e 28,32
g. No que se refere ao número de frutos
por planta, constatou-se que as cultiva-
res Indaial, Score, Ginga AG-77 e
Tamor apresentaram os melhores de-
sempenhos (Tabela 1), não diferindo sig-
nificativamente entre si. A cultivar Pé-
rola, conforme já havia sido constatado
para rendimento, foi aquela que apre-
sentou o desempenho estatisticamente
mais fraco, com apenas 3,18 frutos por
planta. Esses resultados estão próximos
aos obtidos por Silva et al. (1988), que
observaram a ocorrência de 10,8 frutos/
planta, e são semelhantes aos resulta-
dos relatados por Cantliffe & Phatak
(1975), que verificaram 8,5 a 6,3 frutos
por planta para as cultivares Bounty e
Premier, em densidade populacional
igual à do presente trabalho.

Em relação à classificação dos fru-
tos (Tabela 2), verificou-se uma maior

proporção de frutos Tipo 1, de maior
cotação no mercado, para todas as cul-
tivares. Embora as cultivares Ginga
AG-77 (77,96%), Levina (75,71%) e
Tamor (73,58%) tenham se sobressaí-
do estatisticamente em relação às de-
mais, observou-se pequena variação
entre as cultivares testadas, demons-
trando seu bom padrão no que se refe-
re à produção de frutos adequados ao
processamento na forma de conserva.
Os resultados alcançados neste traba-
lho para a produção de frutos Tipo I
são superiores aos resultados apresen-
tados por Silva et al. (1979), que ob-
tiveram o máximo de 66,57% de fru-
tos Tipo 1, util izando a cultivar
Premier.

Analisando a porcentagem de frutos
não comerciais, verificou-se uma varia-
ção de 22,45 a 37,14%, tendo as culti-
vares Levina, Tamor, Ginga AG-77 e
Primepak apresentado as porcentagens
estatisticamente mais elevadas (Tabela
2). As cultivares Indaial, Pérola, Colô-
nia e Itapema foram as que apresenta-
ram as proporções mais baixas de fru-
tos não comerciais. Cerne (1994) obser-
vou até 30% de frutos não comerciais
para a cultivar Levina, enquanto Silva
et al. (1988) verificaram uma variação

de 20,7% a 35,6% para as cultivares
Score e Ginga AG-77, com diferentes
densidades populacionais.

Em relação ao ciclo vegetativo, as
cultivares apresentaram resultados si-
milares, com pequenas variações de
ciclo (76 a 82 dias), que não chegam
porém a viabilizar um provável plane-
jamento do período de produção. Para
precocidade, verificou-se que as culti-
vares apresentaram o mesmo período
de colheita inicial, à exceção da culti-
var Pérola, que mostrou-se mais tardia
iniciando sua colheita doze dias após
as demais. No que se refere a ocorrên-
cia de pragas e doenças, não se obser-
vou a incidência de doenças foliares
que causassem danos às cultivares.
Entretanto, para pragas, observou-se,
por ocasião das últimas colheitas, um
maior ataque do ácaro-rajado, em
reboleiras.

O bom desempenho das cultivares
Indaial, Score, Colônia e Ginga AG-77,
destacando-se nas diferentes caracterís-
ticas analisadas, as viabiliza como uma
alternativa de plantio. As cultivares
Tamor e Levina também apresentaram
bons resultados, especialmente no que
se refere à produção de frutos comer-
ciais do tipo I.

*Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si a 5% de
probabilidade pelo teste de Duncan.

seravitluC
C )%(siaicremocsoturfedoãçacifissal oãnsoturF

)%(siaicremoc)mc9a6(1opiT )mc21a9(2opiT

laiadnI cb44,27 dc65,72 d54,22

erocS ed76,76 ba33,23 cb71,13

ainôloC edcb18,17 91,82 dcb d00,42

77-GAagniG a69,77 40,22 e ba11,43

romaT cba85,37 24,62 dc ba38,43

aniveL ba17,57 92,42 ed a41,73

amepatI 19,17 dcb dcb90,82 dc50,72

kapemirP e22,66 a87,33 ba62,33

ariauG dc12,17 cb97,82 cb42,03

aloréP edc76,96 cba33,03 d94,32

)%(.V.C 19,2 62,5 40,6

Tabela 2. Classificação de frutos comerciais e não comerciais de cultivares de pepino para
conserva, segundo o comprimento. Porteirinha, EPAMIG, 1988.
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Viabilidade do cultivo da ervilha no norte de Minas Gerais.
Maria Aparecida V. de Resende; Rogério F. Vieira
EPAMIG, Vila Gianetti, casa 47, 36571-000 Viçosa – MG.

RESUMO
Com o objetivo de estudar a viabilidade de se cultivar ervilha

destinada à produção de grãos secos e verdes no norte de Minas
Gerais, foram conduzidos dois ensaios de competição entre cultiva-
res na fazenda experimental da EPAMIG, em Janaúba. O primeiro
ensaio foi instalado em 16 de maio de 1995 e foram avaliadas 20
cultivares e linhagens. O segundo ensaio foi instalado em 15 de maio
de 1997 e foram testadas 15 cultivares e linhagens. A ervilha foi
plantada no espaçamento entre fileiras de 30 cm, utilizando-se 30
sementes por metro. Os ensaios foram conduzidos em solo de média
a alta fertilidade e fez-se adubação com 90, 140 e 80 kg/ha de N,
P

2
O

5
 e K

2
O, respectivamente. Os ensaios foram irrigados por asper-

são convencional, e foram utilizados defensivos químicos
(fungicidas, inseticidas e nematicidas). As temperaturas médias du-
rante a condução do ensaio de 1995 foram mais altas que as de 1997
e representaram bem as variações de temperatura do local. A emer-
gência das plântulas deu-se com seis ou nove dias. Dependendo da
cultivar e do ano, o florescimento teve início entre 23 e 45 dias após
a emergência. A duração do período reprodutivo (início da floração
à colheita) variou de 32 a 57 dias. O ciclo de vida, contado a partir
da emergência, variou de 58 a 96 dias. Os rendimentos máximos
alcançados foram 2,5 t/ha, em 1995, e 2,4 t/ha, em 1997, com uma
taxa de produção máxima de 42,9 kg/ha/dia, obtida em 1995 com a
cultivar precoce Majestic. Portanto, é viável o cultivo da ervilha no
Norte de Minas Gerais ou em locais onde as condições
edafoclimáticas forem semelhantes às de Janaúba.

Palavras-chave: Pisum sativum, produtividade, ciclo de vida.

ABSTRACT
Viability of pea cultivation in the North of Minas Gerais State,

Brazil.
Two trials were carried out at Janaúba (Northern Minas Gerais

State) to evaluate the viability of dry pea (smooth and wrinkled seed
coat) cultivation in this semi-arid region. The 1995 trial of 20 cultivars
or lines was set up on May 16. The 1997 trial was set up on May 15,
testing 15 materials. Thirty seeds per meter were planted in rows 0.3
m apart. Trials were set up on soil of medium to high fertility and
peas were fertilized with 90, 140, and 80 kg/ha of N, P

2
O

5
, and K

2
O,

respectively. Trials were irrigated by a solid set irrigation system
and protected against fungi, insects, and nematodes by pesticides.
The average temperatures during the pea life cycle in 1995 were
milder than in 1997, and represented well the local temperature
variations. Plant emergence occurred six or nine days after sowing.
Depending on cultivar and year, flowering began between 23 and 45
days after emergence. The reproductive period varied from 32 to 57
days; life cycle (emergence to harvest) varied from 58 to 96 days.
Maximum yield attained was 2,486 kg/ha in 1995, and 2,363 kg/ha
in 1997, with a maximum production rate of 42.9 kg/ha/day achieved
in 1995 with the early cultivar Majestic. Pea is therefore a viable
crop for Northern Minas Gerais or in regions where climate and soil
conditions resemble those of Janaúba.

Keywords: Pisum sativum, yield, life cycle.

(Aceito para publicação em 09 de novembro de 1998)

G. M. de. Resende
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A ervilha (Pisum sativum L.) é cul-
tivada em regiões de clima temperado,
mas também pode ser explorada perto
da linha do equador, quando a altitude
compensa a latitude desfavorável. As
temperaturas aproximadas para o êxito
no cultivo da ervilha são: mínima, entre
0°C e 5°C; ótima, entre 25°C e 31°C; e
máxima, entre 31°C e 37°C (Arnold,
1959, citado por Reis et al., 1989). Em
Minas Gerais, a ervilha é plantada no
outono, época em que há escassez de
chuvas. Por isso, é imprescindível o uso
da irrigação.

As cultivares de ervilha são classi-
ficadas, quanto à sua utilização princi-
pal, em seis grupos (Giordano, 1989a):
1) grãos secos, 2) grãos verdes para
enlatamento, 3) grãos verdes para con-
gelamento, 4) grãos verdes debulhados
para consumo “in natura”, 5) vagens do
tipo comestível, e 6) forragem. As cul-
tivares utilizadas para a produção de
grãos secos possuem sementes redon-
das e lisas, e apresentam teor de amido
mais elevado que as cultivares utiliza-
das para produção de grãos verdes para
enlatamento. Elas são utilizadas para
produção de ervilha partida ou na indús-
tria de reidratação. As cultivares desti-
nadas à industrialização de grãos ver-
des possuem, em geral, grãos rugosos e
elevado teor de açúcar. Algumas culti-
vares cujos grãos imaturos têm colora-
ção verde-intensa, como a Bolero, são
produzidas para congelamento
(Giordano, 1989a).

Em Minas Gerais, além do feijão-
comum (Phaseolus vulgaris L.), o cul-
tivo da ervilha para produção de grãos
secos e verdes tem sido a opção de cul-
tivo no outono-inverno, principalmente
na região do Alto Paranaíba e do Triân-
gulo Mineiro. A cultivar Mikado é a
mais utilizada para a produção de grãos
secos, ao passo que a Bolero é a mais
cultivada para a produção de grãos ver-
des para congelamento. Nas lavouras
bem conduzidas nessas regiões são al-
cançados rendimentos de grãos secos
superiores a 2.500 kg/ha. Estudo con-
duzido por Guaresqui (1982) demons-
tra a viabilidade do cultivo de ervilha
também na região sul de Minas Gerais,
onde ele conseguiu 1.833 kg/ha, média
superior à do Rio Grande do Sul (1.200
kg/ha). No Planalto Central, onde o cul-

tivo da ervilha expandiu-se a partir da
década de 80, a produtividade média de
grãos secos é de 1.500 kg/ha (Couto,
1989), mas pode atingir mais de 3.000
kg/ha (Galrão et al., 1974).

No norte de Minas, onde a área
irrigada por aspersão vem se expandi-
do, a ervilha é uma possível alternativa
ao feijão-comum para compor um sis-
tema de rotação de culturas no período
de outono-inverno. No entanto, não há
informações na literatura sobre o desem-
penho da ervilha nessa região. Portan-
to, o objetivo deste trabalho foi estudar
a viabilidade de se cultivar ervilha des-
tinada à produção de grãos secos e ver-
des no norte de Minas Gerais.

 MATERIAL E MÉTODOS

Foram conduzidos dois ensaios na
fazenda experimental da EPAMIG em
Janaúba, norte de Minas Gerais. O pri-
meiro ensaio foi instalado em 16 de
maio de 1995 e foram testadas 20 culti-
vares e linhagens. O segundo ensaio foi
instalado em 15 de maio de 1997 e fo-
ram testadas 15 cultivares e linhagens.
O solo utilizado foi um Latossolo Ver-
melho-amarelo de classe textural fran-

co-argilo-arenosa. A análise química do
solo, realizada no laboratório de solos
da EPAMIG de Janaúba, revelou, na
camada de 0-20 cm, o seguinte: pH
(H

2
0) = 6,0; Ca = 4,0 meq/100 cm3, Mg

= 0,8 meq/100 cm3, K = 170 ppm, P =
21 ppm e matéria orgânica = 0,9%. A
estação experimental está localizada
numa altitude de 516 m, na longitude
43° 18’W e latitude 15° 47’S. As tem-
peraturas médias verificadas durante a
condução dos ensaios são apresentadas
na Tabela 1. Nesta Tabela também são
apresentadas as temperaturas médias do
período de 1989-1994, que serão utili-
zadas para comparação com as ocorri-
das durante os anos de 1995 e 1997. Nas
Tabelas 2 e 3 são listadas as cultivares e
linhagens testadas em 1995 e 1997, res-
pectivamente. As cultivares Majestic,
Verde Templana e Polo PG1 foram obti-
das no Instituto Agronômico de Campi-
nas (IAC); as demais cultivares e linha-
gens, na Embrapa Hortaliças. As linha-
gens 91-016, 93-020 e 91-025, e a culti-
var Bolero, são de sementes rugosas. Os
outros materiais são de sementes lisas.

Foi utilizado o delineamento em blo-
cos ao acaso, com quatro repetições.
Cada parcela constou de quatro fileiras

oiaM ohnuJ ohluJ otsogA

5991edoiasnE

samixámsadaidéM 4,23 2,03 7,92 3,13

saminímsadaidéM 6,02 0,71 2,81 4,71

atulosbaamixáM 6,53 2,33 8,33 6,43

atulosbaaminíM 4,71 4,01 4,21 2,31

7991edoiasnE

samixámsadaidéM 3,92 9,92 9,82 6,03

saminímsadaidéM 4,71 4,41 9,51 4,51

atulosbaamixáM 2,23 8,23 8,13 8,53

atulosbaaminíM 4,21 6,01 6,11 6,11

4991-9891odoíreP

samixámsadaidéM 4,03 3,92 2,92 6,92

saminímsadaidéM 7,81 0,71 5,61 0,71

atulosbaamixáM 0,43 3,33 7,33 0,53

atulosbaaminíM 8,41 8,21 3,11 2,21

Tabela 1- Temperaturas (ºC) médias máximas e mínimas e temperaturas absolutas máximas
e mínimas durante o período de condução dos  ensaios.  Janaúba, EPAMIG, 1995/1997.
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de 5 m de comprimento, espaçadas de
30 cm, com 30 sementes por metro.
Considerou-se, como área útil, as duas
fileiras centrais, eliminando-se 50 cm
das cabeceiras. Portanto, a área útil foi
de 2,4 m2.

Na adubação de plantio foram utili-
zados 1.000 kg/ha do formulado 4-14-8
(N-P

2
O

5
-K

2
O). Também foi distribuído

no sulco de plantio o inseticida-
nematicida granulado carbofuran, na
dose de 20 kg/ha. Após a semeadura,
uma calda do fungicida benomil (0,5 kg/
ha) foi pulverizada sobre as sementes.
Em cobertura, em torno de 32 dias após
a emergência (DAE), foram distribuí-
dos, em filete, ao lado das fileiras de
ervilha, 500 kg/ha de sulfato de amônio.
Em 1995, foram realizadas pulveriza-
ções com o inseticida malation (1 l/ha)

misturado ao fungicida Cerconil (2 l/ha)
aos 43, 60 e 75 DAE . Em 1997, os mes-
mos defensivos e doses foram aplica-
dos aos 25, 39, 62 e 71 DAE. Os ensaios
foram irrigados por aspersão convenci-
onal com base na evapotranspiração lo-
cal, descontando-se a chuva do perío-
do. A lâmina de água total aplicada du-
rante o ciclo de vida da ervilha ficou ao
redor de 520 mm. O controle de plantas
daninhas foi feito com sacho durante a
fase inicial de desenvolvimento das
plantas, e, quando necessário, manual-
mente, quando as plantas já estavam
bem desenvolvidas.

Foram tomados os seguintes dados:
data de emergência, data de início e de
final da floração, altura de plantas,
estande final, data de colheita, rendi-
mento de grãos secos e peso de 100 se-

mentes. A data de início da floração foi
anotada quando 50% das plantas da par-
cela tinham pelo menos uma flor aber-
ta; e o final da floração, quando 50%
das plantas não tinham mais flor. A al-
tura de plantas foi tomada na fase de
vageamento, medindo-se a distância
entre a superfície do solo e a parte mais
alta de cinco plantas esticadas, tomadas
ao acaso em cada parcela. Considerou-
se período vegetativo o número de dias
entre a emergência e o início de floração;
período reprodutivo foi o número de dias
entre o início da floração e a colheita da
ervilha. Os dados de estande, altura de
plantas, rendimento de grãos secos e peso
de 100 sementes foram submetidos à
análise de variância. Para a comparação
entre médias foi utilizado o teste de
Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

/seravitluC
snegahniL

à.gremE
oãçarolF

)said(

-eRodoíreP
ovitudorp 1 /
)said(

à.gremE
atiehloC

)said(

edarutlA
satnalP 2 /
)mc(

ednatsE
laniF

m4,2( 2)

otnemidneR
)ah/gk(

edaxaT
oãçudorP 3/
aid/ah/gk/

edoseP
soãrG001

)g(

citsejaM 32 53 85 06 , d 631 , dcba 684.2 ,a 9,24 edc2,61

analpmeTedreV 32 04 36 99 , dcb 451 , ba 932.2 , ba 5,53 ba2,12

ameruJ 34 93 28 79 , dcb 731 , dcba 648.1 , cba 5,22 gfe5,21

020-39HPNC 63 64 28 56 , dc 18 , fed 148.1 , cba 5,22 cb1,81

oreloB 34 14 48 68 , dcb 521 , edcba 397.1 , cba 3,12 cb5,71

520-19HPNC 24 44 68 38 , dcb 37 , fe 917.1 , cba 0,02 cb6,71

1GPoloP 24 24 48 29 , dcb 541 , cba 866.1 , cba 9,91 a2,32

amadoK 44 24 68 211 , b 811 , fedcba 185.1 , cb 4,81 gfedc5,41

ailémA 44 04 48 58 , dcb 431 , dcba 645.1 , dcb 4,81 gfe7,21

610-19HPNC 24 04 28 97 , dcb 28 , fed 184.1 , dcb 1,81 cb6,71

odakiM 44 24 68 411 , b 341 , cba 542.1 , dc 5,41 gfed7,31

aniraM 44 83 28 311 , b 211 , fedcba 232.1 , dc 0,51 gfed3,31

etevI 24 24 48 461 , a 101 , fedcb 702.1 , dc 4,41 7,11 g

nifoirT 54 14 68 301 , cb 621 , edcba 581.1 , dc 8,31 dc0,71

ateliD 44 34 78 701 , cb 511 , fedcba 790.1 , dc 6,21 gfed6,31

380/68HPNC 34 34 68 001 , dcb 36 , f 260.1 , dc 3,21 gfe5,21

airaM 54 73 28 401 , cb 661 ,a 710.1 , dc 4,21 gf1,21

aiválF 24 24 48 59 , dcb 821 , edcba 710.1 , dc 1,21 gfed7,31

aziuL 34 93 28 701 , cb 031 , edcba 859 , dc 7,11 gfe8,21

asoçiV 44 54 98 901 , b 88 , fedc 656 , d 4,7 fedc5,51

aidéM 9,04 0,14 9,18 8,89 8,711 0,444.1 3,81 4,51

)%(.V.C - - - 5,61 6,91 5,32 - 3,9

Tabela 2 - Resultados médios do ensaio  de  competição  entre 20  cultivares/linhagens  de  ervilha. Janaúba, EPAMIG, 1995.

*/ Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.
1/ Do início da floração à colheita.
2/ Tomada no vageamento. Média de 10 plantas.
3/ Rendimento dividido pelo ciclo de vida (emergência à colheita) da cultivar ou linhagem.

 M. A. V. de Resende &   R. F. Vieira
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ensaio de 1995
A emergência das plântulas deu-se

com seis dias. As cultivares precoces
Majestic e Verde Templana demoraram
23 dias da emergência ao início da
floração (Tabela 2). As demais cultiva-
res e linhagens levaram entre 36 dias
(linhagem 93-020) e 45 dias (cultivar
Triofin) para florir. Em média, a dura-
ção do período vegetativo (emergência
ao início da floração) foi semelhante à
do período reprodutivo (início da
floração à colheita). No entanto, as cul-
tivares que floriram precocemente e a
linhagem CNPH 93-020 apresentaram
período reprodutivo bem mais longo que
o vegetativo, enquanto as cultivares
Marina e Maria demoraram mais tem-
po no período vegetativo. A cultivar
Majestic apresentou o menor ciclo de
vida (58 dias entre a emergência e a co-
lheita), seguida da Verde Templana (63
dias). As demais cultivares foram co-
lhidas entre 82 e 89 DAE.

Houve diferença significativa entre
as médias de altura de plantas, que varia-
ram de 60 cm (cultivar Majestic) a 164
cm (cultivar Ivete) (Tabela 2). O estande
final médio foi de 117,8 plantas/2,4 m2,
ou seja, aproximadamente 491 mil plan-
tas/ha, mas ele variou de 262 mil plan-
tas/ha (linhagem CNPH 86/083) a 642
mil plantas/ha (cultivar Verde
Templana). Em geral, o estande esteve
abaixo do considerado ideal: entre 500
e 1.200 mil plantas/ha, dependendo da
cultivar (Giordano, 1989b).

As cultivares precoces Majestic e
Verde Templana apresentaram rendi-
mento médio superior a 2.000 kg/ha
(Tabela 2). A média da cultivar Majestic,
no entanto, não diferiu significativamen-
te das médias das cultivares ou linha-
gens Verde Templana, Jurema, CNPH
93-020, Bolero, CNPH 91-025 e Polo
PG1. A cultivar Viçosa apresentou a
menor média de rendimento (656 kg/
ha), a qual não diferiu significativamen-
te das médias de 11 cultivares e linha-
gens, incluída a cultivar mais plantada
em Minas Gerais, a Mikado. Houve cor-

relação negativa entre o período
vegetativo e o rendimento (r = -0,75 **),
entre o ciclo de vida e o rendimento (r =
-0,73**) e entre a altura de plantas e o
rendimento (r = -0,55*). Ou seja, as cul-
tivares mais precoces e com ramas mais
curtas geralmente foram mais produti-
vas. Isso parece indicar que as condi-
ções climáticas em 1995 favoreceram as
cultivares mais precoces.

Ensaio de 1997
A emergência deu-se aos nove dias

após o plantio. Em geral, as cultivares e
linhagens iniciaram o florescimento um
pouco mais cedo neste ensaio (Tabela
3) que no anterior (Tabela 2). A cultivar
Verde Templana teve comportamento
diferente do das outras cultivares e li-
nhagens, iniciando o florescimento 13
dias mais tarde que em 1995. Não se
encontrou explicação para tal fato. A
duração do período reprodutivo foi mais
longa que a verificada no ensaio de
1995. As temperaturas mais baixas
verificadas durante a fase reprodutiva da
ervilha em 1997 (Tabela 1) podem ter
sido o principal fator responsável por

*/ Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.
1/ Do início da floração à colheita.
2/ Tomada no vageamento. Média de 10 plantas.
3/ Rendimento dividido pelo ciclo de vida (emergência à floração) da cultivar ou linhagem.
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otnemidneR
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ateliD 24 35 88 , b 76 , g 59 a3632 9,42 ed7,51

aniraM 24 15 201 , b 251 , cba 39 a0532 3,52 e2,41

1GPoloP 93 35 701 , b 241 , dcba 29 a1032 0,52 a5,62

odakiM 93 65 801 , b 67 , gfe 59 a0522 7,32 ed7,61

ailémA 93 64 29 , b 751 , ba 58 a2022 9,52 ed7,51

aiválF 24 45 911 , b 921 , fedcba 69 a9912 9,22 ed7,61

ameruJ 93 35 68 , b 461 ,a 29 a7212 1,32 ed0,61

asoçiV 64 74 49 , b 27 , gf 39 a3802 4,22 dc5,71

610-19HPNC 93 75 09 , b 301 , gfedcb 69 a1781 5,91 b0,12

aziuL 93 35 211 , b 341 , dcba 29 a2181 7,91 ed2,61

etevI 93 45 471 ,a 39 , gfed 39 a8081 4,91 ed7,61

nifoirT 24 45 011 , b 231 , edcba 69 a2771 5,81 dc0,81

520-19HPNC 93 15 38 , b edcba,131 09 a7471 4,91 cb7,91

airaM 24 05 59 , b 821 , fedcba 29 a4851 2,71 ed2,61

analpmeTedreV 93 23 39 , b 751 , ba 17 a9051 3,12 cb7,02

aidéM 6,04 9,05 3,201 4,121 4,19 1,9891 6,12 7,71

)%(.V.C - - 6,61 2,81 - 0,12 - 3,6

Tabela 3 - Resultados médios do ensaio de competição entre 15 cultivares/linhagens de ervilha. Janúba, EPAMIG, 1997.

Viabilidade do cultivo da ervilha
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isso. As temperaturas relativamente
mais baixas nos meses de maio e junho,
no entanto, não alongaram o período
vegetativo. A cultivar Verde Templana
teve comportamento distinto do das ou-
tras cultivares também quanto ao perío-
do reprodutivo: ele foi oito dias mais
curto que o observado em 1995. Por
causa do período vegetativo relativa-
mente mais longo, o seu ciclo de vida
foi mais longo (71 dias) neste ensaio.

Novamente a cultivar Ivete apresen-
tou as plantas mais altas (174 cm). Esta
média diferiu significativamente das
médias das demais cultivares e linha-
gens (Tabela 3). Oito cultivares tiveram
rendimentos acima de 2.000 kg/ha, mas
não houve diferença significativa entre
as médias de rendimento dos tratamen-
tos. A cultivar Dileta, apesar do baixo
estande final (279 mil plantas/ha) teve
a maior média de rendimento (2.363 kg/
ha), mas a maior média de taxa de pro-
dução foi alcançada pela cultivar Amélia
(25,9 kg/ha/dia) (Tabela 3).Em 1995, as
cultivares Dileta e Amélia não estive-
ram entre as mais produtivas. A menor
média de rendimento foi verificada com
a Verde Templana, que, em 1995, este-
ve entre as mais produtivas. A tempera-
tura relativamente mais baixa em 1997
(Tabela 1) pode ter sido o motivo da
maior média de rendimento (1.989 kg/
ha), da menor variação entre os rendi-

mentos dos tratamentos e da não-
significância das correlações que ha-
viam sido significativas em 1995.

Com exceção da Verde Templana, o
peso de 100 grãos foi maior em 1997
que em 1995 (Tabelas 2 e 3). As tempe-
raturas mais baixas em 1997 durante a
fase de enchimento de grãos, em rela-
ção às verificadas em 1995 (Tabela 1),
podem ter favorecido esse componente
do rendimento dos materiais de ciclo de
vida normal.

Os rendimentos alcançados nos dois
ensaios foram superiores aos obtidos na
região sul de Minas Gerais (Guaresqui,
1982) e semelhantes aos normalmente
alcançados nas lavouras conduzidas
com boa tecnologia no Alto Paranaíba
e no Triângulo Mineiro. Este estudo foi
realizado em ano de temperaturas mais
altas (1995) e mais baixas (1997) que
as temperaturas médias verificadas no
período de 1989-94 (Tabela 1). Portan-
to, o clima nesses dois anos represen-
tou bem as variações climáticas do lo-
cal. Por isso, infere-se que o cultivo da
ervilha é uma alternativa viável ao culti-
vo do feijão-comum no Norte de Minas
Gerais onde as condições edafoclimáticas
forem semelhantes às de Janaúba. Para a
seleção de cultivares mais adaptadas às
condições edafoclimáticas da região, há
necessidade de estudo mais abrangente
que o presente.
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Controle de plantas daninhas na cultura da batata.
Jeferson Zagonel; Marie Y. Reghin; Eloir Moresco
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Praça Santos Andrade s/n, 84.010-790, Ponta Grossa - PR.

RESUMO
O experimento foi conduzido na Fazenda Escola da UEPG, em

Ponta Grossa-PR, em Latossolo Vermelho Escuro de textura média
argilosa, com o objetivo de verificar a praticabilidade e a eficiência
agronômica dos herbicidas metolachlor e metribuzin + metolachlor
no controle de plantas daninhas na cultura da batata. O delineamen-
to experimental foi de blocos ao acaso com nove tratamentos e qua-
tro repetições, quais sejam: metolachlor (1,92; 2,88 e 3,84 kg i.a./
ha); metribuzin + metolachlor (0,24 + 1,68; 0,36 + 2,52 e 0,48 +
3,36 kg i.a./ha); metribuzin (0,48 kg i.a./ha); testemunha capinada e
testemunha sem capina. O plantio foi realizado em outubro/95 utili-
zando-se a cultivar Elvira, no espaçamento 0,70 x 0,35 m. As plan-
tas daninhas predominantes foram Brachiaria plantaginea (capim-
papuã), Digitaria horizontalis (capim-milhã) e Galinsoga parviflora
(fazendeiro). As avaliações foram efetuadas aos 15, 30 e 45 dias
após a aplicação dos tratamentos onde verificou-se que foram eficien-
tes os seguintes herbicidas: metolachlor no controle sobre capim-
papuã e capim-milhã nas doses de 2,88 e 3,84 kg i.a./ha; a mistura
metribuzin + metolachlor no controle sobre capim-papuã e capim-
milhã nas doses 0,36 + 2,52 e 0,48 + 3,36 kg i.a./ha; metolachlor
(1,92; 2,88 e 3,84 kg i.a./ha) e metribuzin + metolachlor (0,24 +
1,68; 0,36 + 2,52 e 0,48 + 3,36 kg i.a./ha) no controle sobre fazen-
deiro. Não foram observados efeitos fitotóxicos dos produtos sobre
as plantas de batata.

Palavras-chave: Solanum tuberosum L., controle químico,
herbicidas.

ABSTRACT
Potato weed control by application of herbicides.
The presented field trial was conducted at the Universidade Es-

tadual de Ponta Grossa, Paraná State, Brazil, on a Dark Red Latossoil,
to evaluate the availability and efficiency of herbicides metolachlor
and metribuzin + metolachlor in the control of weeds in the potato
crop. The experiment was laid out in a randomized block design
with nine treatments and four replications as follows: metolachlor
(1.92; 2.88 and 3.84 kg a.i/ha); metribuzin + metolachlor (0.24 +
1.68; 0.36 + 2.52 and 0.48 + 3.36 kg a.i./ha); metribuzin (0.48 kg
a.i/ha); weed free and weedy. Planting was conducted in October
1995, using the cultivar Elvira, with plants spaced 0.70m x 0.35m.
The predominant weeds were: Brachiaria plantaginea (capim-
papuã), Digitaria horizontalis (capim-milhã) and Galinsoga
parviflora (fazendeiro). Evaluations were made 15, 30 and 45 days
after treatment applications. The following herbicides and doses were
efficients: metolachlor (2.88 and 3.84 kg a.i/ha) for control of ca-
pim-papuã and capim-milhã; mixture metribuzin + metolachlor (
0.36 + 2.52 and 0.48 + 3.36 kg a.i/ha) for control of capim-papuã
and capim-milhã; metolachlor (1.92, 2.88 and 3.84 kg a.i/ha) and
metribuzin + metolachlor (0.24 + 1.68, 0.36 +2.52 and 0.48 + 3.36
kg a.i/ha) for control of fazendeiro. Potato plants did not show any
visual symptoms of damage attributed to herbicides.

Keywords: Solanum tuberosum L., chemical control, herbicides.

(Aceito para publicação em 30 de novembro de 1998)

Atecnologia de produção de batata
no País é bastante variada, mas

existem dois grandes grupos distintos:
batatas tipo “comum” e “tecnificada”.
No cultivo dos tipos comum as técnicas
de produção são tradicionais, com bai-
xa utilização de batata-semente selecio-
nada e insumos (adubos e agrotóxicos).
Nas batatas “tecnificadas”, a utilização
destes insumos é intensa, bem como a
utilização de técnicas de manejo e utili-
zação de cultivares mais produtivas. En-
tre as técnicas de manejo, a amontoa
constitui um fator importante no desen-
volvimento da planta visto estimular a
produção de tubérculos que se formam
acima e ao lado da batata-mãe
(Filgueira, 1982). Entre os insumos uti-
lizados, o uso de herbicidas é um fator
importante nas lavouras “tecnificadas”
e em geral a aplicação de produtos de
ação pré-emergente é a mais comum

nestas lavouras (Filgueira, 1987), visto
manterem a cultura livre de plantas da-
ninhas nos períodos iniciais do desen-
volvimento da cultura, no qual a presen-
ça destas mais interfere na produtivida-
de (Pereira (1997). Entre os herbicidas
utilizados nesta modalidade de aplica-
ção e registrado para a cultura encon-
tra-se o metribuzin, do grupo químico
das triazinonas e que apresenta contro-
le sobre plantas daninhas de folhas lar-
gas (Andrei, 1996). Outro herbicida, ain-
da sem registro para a cultura da batata
é o metolachlor, do grupo químico das
acetanilidas e que apresenta ação sobre
espécies de folhas largas e estreitas. A
mistura pronta do metribuzin com o
metolachlor é utilizada em soja
(Rodrigues, 1995), não tendo registro
para a batata. Neste sentido, foi realiza-
do o presente trabalho que teve como
objetivo avaliar a eficiência do herbicida

metolachlor e da mistura pronta dos
herbicidas metribuzin + metolachlor no
controle de plantas daninhas na cultura
da batata.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado na Fa-
zenda Escola da Universidade Estadual
de Ponta Grossa, em Ponta Grossa-PR,
em solo Latossolo Vermelho Escuro de
textura média-argilosa, no ano agrícola
1995/96. O delineamento experimental
utilizado foi de blocos ao acaso, com
nove tratamentos e quatro repetições. Os
tratamentos utilizados foram:
metolachlor (Dual 960 CE) nas doses
de 1,92; 2,88 e 3,84 kg i.a./ha;
metribuzin + metolachlor (Corsun) nas
dose de 0,24 +1,68; 0,36 + 2,52 e 0,48
+ 3,36 kg i.a./ha; metribuzin (Sencor
480) na dose de 0,48 kg i.a./ha; teste-
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munhas capinada e sem capina. O plan-
tio foi realizado no dia 26 de outubro de
1995, com espaçamento entre linhas de
75 cm e com os tubérculos-semente
plantados distantes 0,35 m um dos ou-
tros. A adubação consistiu da aplicação
de 400 kg/ha de adubo de fórmula 05-
20-20 no plantio. Foi utilizada a culti-
var de batata Elvira. Os tratamentos fo-
ram aplicados no dia 27 de outubro de
1995, através de pulverizador de pres-
são constante à base de CO

2
 com bicos

de jato leque XR 110.015. As avaliações
de controle de plantas daninhas foram
efetuadas aos 15, 30 e 45 dias após a
aplicação dos tratamentos. A metodo-
logia de avaliação utilizada foi a visual,
a mais usual quando o número de plan-
tas daninhas é elevado (Sociedade Bra-
sileira da Ciência das Plantas Daninhas,
1995; Velini, 1995). Assim, comparou-
se o controle exercido pelos herbicidas
com a testemunha sem capina, onde
“0%” correspondeu a “sem controle” e
“100%” a “controle total”. Considerou-
se eficiente o tratamento que apresentou,
sobre cada espécie de planta daninha,
porcentagem de controle igual ou supe-
rior a 80%. As plantas daninhas predo-
minantes no experimento foram:
Brachiaria plantaginea (capim-papuã),
Digitaria horizontalis (capim-milhã) e
Galinsoga parviflora (fazendeiro).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se que no controle de ca-
pim-papuã, o herbicida metolachlor foi
eficiente no controle sobre a invasora
nas doses de 2,88 e 3,84 kg i.a./ha, em
todas as avaliações (Tabela 1). O
herbicida metribuzin apresentou contro-
le entre 47 e 54% e a mistura dos pro-
dutos foi eficiente nas doses igual e su-
perior a 0,36 + 2,52 kg i.a./ha. Como
aos 45 dias após a aplicação dos trata-
mentos (DAA) coincidia com a época
de se efetuar a amontoa, foi necessário
que a cultura estivesse com baixa inci-
dência de plantas daninhas para que esta
operação fosse realizada com êxito. No
controle sobre capim-milhã, observou-
se que o herbicida metolachlor na dose
de 1,92 kg i.a./ha aos 15 e 30 DAA e
nas demais doses nas três avaliações, foi
eficiente no controle da invasora. O
herbicida metribuzin mostrou eficiência
nas avaliações aos 15 e 30 DAA. A mis-
tura metribuzin + metolachlor foi
eficiente no controle sobre a invasora
em todas as doses aos 15 e 30 DAA e
nas doses igual e superior a 0,36 + 2,52
kg i.a./ha aos 45 DAA. Todos os produ-
tos, em todas as datas de avaliação, fo-
ram eficientes no controle sobre fazen-
deiro. Estes resultados corroboram com
os verificados por Lorenzi (1994) e Pe-

reira (1997), que verificaram que o
metribuzin e o metolachlor, aplicados
isoladamente ou em mistura, proporcio-
naram controle eficiente sobre capim-
papuã, capim-milhã e fazendeiro. Ob-
servou-se que o herbicida metolachlor
(doses iguais e superiores a 2,88 kg i.a./
ha) e a mistura metribuzin + metolachlor
(doses iguais e superiores a 0,36 + 2,52
kg i.a./ha) apresentaram controle
eficiente sobre as três espécies daninhas
avaliadas, deixando a área em ótimas
condições para a realização da amon-
toa. A aplicação dos produtos permitiu
que a amontoa fosse efetuada tardiamen-
te e nos tratamentos onde não ocorreu
controle eficiente das plantas daninhas,
esta operação foi de difícil execução,
além de não eliminar satisfatoriamente
as invasoras, principalmente nas linhas.
Observou-se que o efeito da competi-
ção pelas plantas daninhas foi maior no
período inicial visto que, mesmo com a
realização da amontoa, ocorreu acentua-
da queda na produção nos tratamentos
menos eficientes e na testemunha sem
capina. Nesta última, as perdas propor-
cionadas pela competição chegaram a
77,7%, indicando a necessidade de con-
trole. Não foram observados efeitos
fitotóxicos de todos os produtos, em to-
das as doses, sobre as plantas de batata.

sotnematarT
)gk(esoD AAD51 1 AAD03 1 AAD54 1 oãçudorP

)ah/gK(2ah/.a.i )1( )2( )3( )1( )2( )3( )1( )2( )3(
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+nizubirteM.4
rolhcaloteM

+42,0
86,1

cb3,67 b5,49 b0,59 dc4,47 b5,49 c9,67 cb1,96 cb5,17 cb6,29 972.6 , ed

+nizubirteM.5
rolhcaloteM

+63,0
25,2

cb7,78 b5,59 b8,59 cb0,29 b5,59 cba3,59 ba0,09 ba0,09 cb3,19 205.9 , cb

+nizubirteM.6
rolhcaloteM

+84,0
63,3

cb3,88 b0,59 b3,59 ba2,99 b0,59 a2,99 ba8,49 ba0,59 b3,59 056.11 , b

nizubirteM.7 84,0 d1,15 b5,59 b0,59 d3,45 b5,59 cba5,19 c0,74 c7,64 c3,58 935.5 , fed

.nipac.tseT.8 - a0,001 a0,001 a0,001 a0,001 a0,001 a0,001 a0,001 a0,001 a0,001 932.41 , a

.tseT.9
anipac/s

- 0, e 0, c 0, c 0, e 0, c 0, d 0, d 0, d 0, d 871.3 , f
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Nas colunas, médias seguidas de mesma letra, não diferem significativamente pelo teste de Tukey (5 %).
*/ Percentual de controle dos herbicidas sobre plantas daninhas, onde 0% corresponde a “sem controle” e 100% as “controle total”.
1/ Plantas daninhas controladas, onde (1) Brachiaria plantaginea (capim-papuã); (2) Digitaria horizontalis (capim-milhã); (3) Galinsoga
parviflora (fazendeiro). DAA=  Dias após a aplicação.
2/ i.a./ha =  ingrediente ativo aplicado por hectare

Tabela 1.Avaliação visual de controle (%) de herbicidas sobre plantas daninhas e produtividade de batata. Ponta Grossa – PR, Universidade
Estadual de Ponta Grossa, 1995/96.

 J. Zagonel et al.



67Hortic. bras., v. 17, n. 1, mar. 1999.

LITERATURA CITADA

ANDREI, E. Compendio de defensivos agrícolas.
5a ed. São Paulo: Andrei, 1996. 506 p.

LORENZI, H. Manual de Identificação e Con-
trole de Plantas Daninhas. 4a ed. Nova
Odessa-SP. Editora Plantarum, 1994.

FILGUEIRA, F.A.R. Manual de Olericultura:
manual de comercialização de hortaliças. São
Paulo-SP. Editora Agronômica Ceres, 1982.

FILGUEIRA, F.A.R. Produção de Batata. Linha
Gráfica e Editora. 1a edição, 1987.

PEREIRA, W. Manejo de plantas daninhas e
soqueira. In: LOPES, C.A. e BUSO, J.A. Cul-
tivo da batata (Solanum tuberosum L.).
Brasília: EMBRAPA, 1997. p. 3-5. (Recomen-
dações Técnicas da Embrapa Hortaliças, 8).

RODRIGUES, B.N. Guia de Herbicidas. Bene-
dito Noedi Rodrigues e Fernando Sousa de
Almeida. 3. ed. Londrina-PR. 1995. 675 p.

SOCIEDADE BRASILEIRA DA CIÊNCIA DAS
PLANTAS DANINHAS. Procedimentos
para instalação, avaliação e análise de ex-
perimentos com herbicidas. Londrina:
SBCPD, 1995. 42 p.

VELINI, E. Estudo e desenvolvimento de méto-
dos experimentais e amostrais adaptados à
matologia. Jaboticabal, FCA/UNESP. 1995.
250 p. (Tese doutorado).

ZAGONEL, J.; REGHYN, M.Y.; VENÂNCIO, W.S. Avaliação de herbicidas de pós-emergência na cultura da batata. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 17,
n. 1, p. 67-69, março 1999.

Avaliação de herbicidas de pós-emergência na cultura da batata.
Jeferson Zagonel; Marie Y. Reghin; Wilson S. Venâncio
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Praça Santos Andrade s/n, 84.010-790, Ponta Grossa – PR.

RESUMO
O experimento foi instalado na Fazenda Escola da UEPG, Ponta

Grossa-PR, em solo Latossolo Vermelho Escuro de textura média ar-
gilosa, tendo como objetivo avaliar a eficiência e a seletividade do
herbicida propaquizafop no controle pós-emergente de plantas dani-
nhas na cultura da batata. O delineamento experimental foi de blocos
ao acaso com seis tratamentos: propaquizafop (100, 125 e 150 g i.a./
ha); fluazifop-p-butil (188 g i.a./ha); testemunha capinada e testemu-
nha sem capina, em quatro repetições. O plantio foi realizado em 26
de outubro com a cultivar Elvira, usando-se o espaçamento de 0,70 x
0,35 m. As plantas daninhas presentes foram: Brachiaria plantaginea
(capim-papuã), Digitaria horizontalis (capim-milhã) e Eleusine indi-
ca (capim pé-de-galinha). As avaliações foram efetuadas aos 15, 30 e
45 dias após a aplicação dos tratamento. Observou-se que a aplicação
de herbicidas pós-emergentes após a amontoa, permite controle ade-
quado de plantas daninhas desde a emergência até a colheita; o
herbicida propaquizafop mostrou-se eficiente no controle sobre ca-
pim-papuã e capim pé-de-galinha nas doses de 100, 125 e 150 g i.a./
ha e sobre capim-milhã nas doses de 125 e 150 g i.a./ha. As perdas na
produção causadas pela competição com plantas daninha foram da
ordem de 57,4 %. Não foram observados efeitos fitotóxicos nas plan-
tas de batata que pudessem ser atribuídos aos tratamentos aplicados.

Palavras-chave: Solanum tuberosum L., plantas daninhas,
controle químico.

ABSTRACT
Evaluation of herbicides on post emergent weed control in

potato crops.

The presented field experiment was conducted at the Universi-
dade Estadual de Ponta Grossa, Paraná State, Brazil, on Dark Red
Latossoil, to evaluate the efficiency and selectivity of herbicides on
post emergence weed control in potato crops. The experiment was
laid out in a randomized block design with six treatments and four
replications: propaquizafop (100, 125 and 150 g a.i/ha); fluazifop-
p-butil (188 g a.i/ha), weed free and weedy. Planting was conducted
on October 26, using the cultivar Elvira. Potato plants were spaced
0.70 x 0.35 m. The predominant weeds were: Brachiaria plantaginea
(capim-papuã), Digitaria horizontalis (capim milhã) and Eleusine
indica (capim pé-de-galinha). Evaluations were made 15, 30 and 45
days after treatment applications. Post emergent herbicie application
after hilling provided suitable weed control, from emergence to
harvest. The herbicide propaquizafop was efficient in control of ca-
pim-papuã and capim pé-de-galinha at 100, 125 and 150 g a.i/ha
and capim-milhã using doses of 100 and 150 g a.i/ha. Production
losses caused by weed competition were 57.4%. Potato plants did
not show any visual symptoms of damage attributed to herbicide
treatments.

Keywords: Solanum tuberosum L., chemical control.

(Aceito para publicação em 30 de novembro de 1998)

Atecnologia de produção de batata
no País é bastante variada, mas

existem dois grandes grupos distintos:
batatas tipo “comum” e “tecnificada”.
No cultivo dos tipos comum as técnicas
de produção são tradicionais, com bai-
xa utilização de batata-semente selecio-
nada e insumos (adubos e agrotóxicos).
Nas batatas “tecnificadas”, a utilização
destes insumos é intensa, bem como a
utilização de técnicas de manejo e utili-
zação de cultivares mais produtivas. En-
tre os insumos utilizados, os herbicidas
podem ser componentes efetivos do pro-

grama de controle de plantas daninhas
(Callihan & Bellinder, 1993) e podem
ser utilizados de duas formas distintas:
a primeira consta da aplicação de
herbicidas pré-emergentes que mantém
a lavoura no “limpo” até a amontoa,
podendo ser efetuada mais tarde e da
melhor maneira possível, visto em con-
dições da alta infestação de plantas da-
ninhas esta operação ser prejudicada
(Filgueira, 1987). A outra maneira é a
aplicação de herbicidas pós-emergentes
após a amontoa, mantendo a cultura lim-
pa até a colheita e facilitando esta ope-

ração. Quando a infestação é elevada,
os dois métodos podem ser utilizados
(Pereira, 1997). Entretanto, herbicidas
de ação pós-emergente, como o
fluazifop-p-butil e o propaquizafop, ain-
da estão em fase experimental para a
cultura da batata (Andrei, 1996). Estes
produtos pertencem ao grupo químico
aril-ixi-fenoxi-propionatos, controlam
eficientemente gramíneas anuais
(Lorenzi, 1994) e podem representar
mais uma opção de controle se seleti-
vos à cultura da batata. O presente tra-
balho propôs-se a avaliar a eficiência e
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a seletividade do herbicida
propaquizafop no controle de plantas
daninhas na cultura da batata, através
da aplicação em pós-emergência.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado na Fa-
zenda Escola da Universidade Estadual
de Ponta Grossa, em Ponta Grossa-PR,
em solo Latossolo Vermelho Escuro de
textura média-argilosa, no ano agrícola
1995/96. O delineamento experimental
utilizado foi de blocos ao acaso, com seis
tratamentos: propaquizafop (Shogun
100 CE) nas doses de 100, 125 e 150 g
i.a./ha + óleo mineral (OPPA BR a 0,5%
v/v), fluazifop-p-butil (Fusilade 125
BIW) na dose de 188 g i.a./ha, testemu-
nha capinada e testemunha sem capina,
em quatro repetições. O plantio foi rea-
lizado dia 26 de outubro de 1995, com
espaçamento entre linhas de 75 cm e os
tubérculos-semente plantados distantes
0,35 m um do outro. A profundidade de
plantio situou-se entre 8 e 10 cm. A adu-
bação consistiu da aplicação de 1.000
kg/ha de adubo de fórmula 05-20-20 no
plantio. Foi utilizada a cultivar de bata-
ta Elvira. Os tratamentos foram aplica-
dos dia 14 de dezembro de 1995, atra-
vés de pulverizador de pressão constante
a base de CO

2
 com bicos de jato leque

XR 110.015. As avaliações de controle
de plantas daninhas foram efetuadas vi-
sualmente aos 15, 30 e 45 dias após a
aplicação dos tratamentos. A
metodologia de avaliação utilizada foi

a visual, a mais usual quando o número
de plantas daninhas é elevado (Socie-
dade Brasileira da Ciência das Plantas
Daninhas, 1995; Velini, 1995). Assim,
comparou-se o controle exercido pelos
herbicidas com a testemunha sem capi-
na, onde “0%” correspondeu a “sem
controle” e “100%” a “controle total”.
Considerou-se eficiente o tratamento
que apresentou, sobre cada espécie de
planta daninha, porcentagem de controle
igual ou superior a 80%. As plantas da-
ninhas predominantes no experimento
foram capim-papuã, capim-milhã e ca-
pim pé-de-galinha, que no dia da apli-
cação apresentavam em média de dois
a três perfilhos. A amontoa foi realizada
manualmente dia 28 de novembro de 1995
e a colheita no dia 06 de fevereiro de 1996.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As condições de temperatura e pre-
cipitação ocorridas durante a condução
do ensaio foram adequadas ao desenvol-
vimento da cultura. As plantas daninhas,
na época da aplicação dos tratamentos,
se encontravam em pleno desenvolvi-
mento vegetativo. O controle de plan-
tas daninhas utilizando-se a amontoa
como primeira operação e a aplicação
de herbicidas pós-emergentes como a
segunda, permitiu um controle eficien-
te mantendo a cultura no “limpo” desde
a brotação até a colheita. A amontoa foi
efetuada precocemente, eliminando as
invasoras que incidiram no início do
desenvolvimento da cultura, sem entre-

tanto prejudicar os outros benefícios
deste procedimento. Sobre as invasoras
que se desenvolveram posteriormente
foram aplicados os herbicidas pós-emer-
gentes, os quais mantiveram a cultura
livre da competição pelas plantas dani-
nhas (dependendo da eficiência do tra-
tamento) até a colheita, o que facilitou
esta operação, diminuindo perdas. Na
avaliação visual de controle de capim-
papuã, observou-se que todos os trata-
mentos foram eficientes no controle so-
bre a invasora, em todas as épocas de
avaliação (Tabela 1) e aos 30 e 45 dias
após a aplicação dos tratamentos
(DAA), as doses acima de 125 g i.a./ha
de propaquizafop mostraram melhor
controle. Sobre capim-milhã, o
herbicida propaquizafop, aos 15 DAA,
foi eficiente no controle da invasora nas
doses igual e superior a 125 g i.a./ha e
aos 30 e 45 DAA foi eficiente em todas
as doses. O fluazifop-p-butil apresentou
controle eficiente sobre capim-milhã,
somente na avaliação aos 30 DAA. To-
dos os produtos em todas as doses utili-
zadas foram eficientes no controle so-
bre capim pé-de-galinha. Entretanto, o
propaquizafop (100 g i.a./ha) mostrou
controle inferior aos 15 e 45 DAA. Os
resultados de controle, vem de encon-
tro com os observados por Lorenzi
(1994) e Rodrigues (1995) para os pro-
dutos em questão, que verificaram con-
trole eficiente do propaquizafop no con-
trole sobre capim-papuã, capim-milhã
e capim pé-de-galinha. Devido ao pro-
cedimento utilizado e os tratamentos

Nas colunas, médias seguidas de mesma letra, não diferem significativamente pelo teste de Tukey (5 %).
*/ Percentual de controle dos herbicidas sobre plantas daninhas, onde 0% corresponde a “sem controle” e 100% a “controle total”.
1/ Plantas daninhas controladas, onde (1) Brachiaria plantaginea (capim-papuã); (2) Digitaria horizontalis (capim-milhã); (3) Eleusine
indica (capim pé-de-galinha), DAA= Dias após a aplicação.
2/ i.a./ha = ingrediente ativo aplicado por hectare.

sotnematarT
esoD AAD51 1 AAD03 1 AAD54 1 oãçudorP

)ah/gk()ah/g(.a.i 2 )1( )2( )3( )1( )2( )3( )1( )2( )3(

pofaziuqaporP.1 001 , a*7,09 ba3,97 b3,98 b8,38 a3,19 a3,09 b6,78 b6,78 b5,68 356.41 ,a

pofaziuqaporP.2 521 , a3,19 ba2,38 ba3,19 ba6,78 a6,29 a6,29 ba6,19 a8,39 a8,39 505.71 ,a

pofaziuqaporP.3 051 , a0,59 a3,19 a1,79 a6,29 a8,39 a6,29 a8,39 a8,39 a8,39 171.61 ,a

litub-p-pofizaulF.4 881 , a3,69 b3,27 ba3,59 ba1,88 a3,19 a3,19 ba6,29 c8,86 b7,28 400.51 ,a

adanipac.tseT.5 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 946.41 ,a

anipacmes.tseT.6 - 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 242.6 , b

)%(.V.C - 76,5 27,9 08,5 39,4 78,3 45,4 29,3 96,3 42,4 6,71

Tabela 1. Avaliação visual de controle (%) de herbicidas sobre plantas daninhas e produtividade de batata. Ponta Grossa – PR, Universidade
Estadual de Ponta Grossa, 1995/96.
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herbicidas terem apresentado controle
sobre as plantas daninhas, a produção
de tubérculos foi semelhante entre os
tratamentos, não diferindo, inclusive, da
testemunha capinada. Entretanto, todos
os tratamentos apresentaram produção
superior à observada na testemunha ab-
soluta, onde as perdas decorrentes da
competição causada pelas plantas dani-
nhas foram de 57,4%, indicando que so-
mente a amontoa não pode ser utilizada
como método isolado de controle. Não
foram observados efeitos fitotóxicos nas
plantas de batata, que pudessem ser atri-
buídos aos produtos utilizados.
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Controle pós-emergente de plantas daninhas em cenoura.
Jeferson Zagonel; Marie Yamamoto Reghin; Wilson Story Venâncio
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Praça Santos Andrade s/n, 84.010-790, Ponta Grossa-PR.

RESUMO
O experimento foi conduzido em Piraí do Sul-PR no ano de 1995

em solo de textura argilo arenosa, tendo como objetivo avaliar a
eficiência e a seletividade do herbicida propaquizafop no controle
pós-emergente de plantas daninhas na cultura da cenoura. O delinea-
mento experimental utilizado foi de blocos ao acaso com seis trata-
mentos e quatro repetições, quais sejam: propaquizafop (100, 125 e
150 g i.a./ha); fluazifop-p-butil (188 g i.a./ha); testemunha capinada
e testemunha sem capina. A cultivar de cenoura utilizada foi Nantes
Tim Tom semeada em 15 de junho, com espaçamento de 0,25 x 0,05
m, em parcelas com área útil de 5,00 x 1,00 m. As plantas daninhas
predominantes foram Brachiaria plantaginea (capim-papuã),
Digitaria horizontalis (capim-milhã) e Eleusine indica (capim pé-
de-galinha). As avaliações foram efetuadas aos 15, 30 e 45 dias após
a aplicação dos tratamentos. Observou-se que o herbicida
propaquizafop, nas doses de 100, 125 e 150 g i.a./ha foi eficiente no
controle sobre capim-papuã, capim-milhã e capim pé-de-galinha. O
controle de plantas daninhas realizado através de herbicidas propor-
cionou a mesma produção obtida com o controle manual. A perda
na produção ocasionada pela presença de plantas daninhas foi da
ordem de 76,4%. Não foram observados efeitos fitotóxicos nas plan-
tas de cenoura que pudessem ser atribuídos aos produtos utilizados.

Palavras-chave: Daucus carota L., herbicidas, controle químico.

ABSTRACT
Post-emergence weed control in carrot crop.
The presented field trial was conducted in 1995 in Piraí do

Sul, Paraná State, Brazil, on a sand-clay texture soil, to evaluate
the efficiency and selectivity of propaquizafop on carrot crop weed
control. The experiment was laid out in a randomized block design
with six treatments and four replications, and 5.00 x 1.00 m plots.
The treatmens were: propaquizafop (100, 125 and 150 g a.i/ha);
fluazifop-p-butil (188 g a.i/ha); control with weeding and control
without weeding. The carrot cultivar Nantes Tim Tom was sown
on June 15 with plants spaced 0.25 x 0.05 m. The prevalent weeds
were Brachiaria plantaginea (capim-papuã), Digitaria horizontalis
(capim-milhã) and Eleusine indica (capim pé-de-galinha).
Evaluations were carried out at 15, 30 and 45 days after treatment
applications. The herbicide propaquizafop, at doses 100, 125 and
150 g a.i/ha, was efficient in control of capim-papuã, capim-milhã
and capim pé-de-galinha. Weed control using herbicides resulted
in the same production when compared to manual control.
Production losses due to the presence of weeds was 76.4%. Carrot
plants did not show any visual symptoms of damage attributed to
herbicide applications.

Keywords: Daucus carota L., herbicides, chemical control.

(Aceito para publicação em 30 de novembro de 1998)

Acenoura é a principal hortaliça raiz,
altamente consumida por sua rique-

za em vitaminas e sais minerais. Atual-
mente é cultivada em grande escala,
ocupando extensas áreas como em São
Gotardo (MG) ou em Piraí do Sul (PR).
A crescente escassez e valorização da
mão-de-obra do meio rural, a disponi-

bilidade de herbicidas seletivos, eficien-
tes no controle de várias espécies de
plantas daninhas, além de outros fato-
res, tem contribuído para a divulgação
do uso de herbicidas nesta olerícola. A
cenoura caracteriza-se pela fragilidade
de seus talos, pelo crescimento inicial
lento e por uma excessiva população de

plantas, o que torna reduzido seu poder
de competição com plantas daninhas.
Estes fatores tornam inviável o seu cul-
tivo, quando se deixa de usar um méto-
do de controle de plantas daninhas. A
não utilização de métodos de controle
das plantas daninhas ou de técnicas cul-
turais que tornem o mais precoce possí-
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vel a ocupação e o sombreamento do
solo, chega a inviabilizar a produção
desta cultura, com atrofiamento de até
100% das raízes (Durigan, 1992).
Blanco & Oliveira (1971), consideran-
do uma população de dicotiledôneas, em
grau intenso de infestação competindo
com a cultura, concluíram que o perío-
do de maior competição das plantas da-
ninhas com a cenoura é de 20 dias, a
partir da germinação desta cultura. O
controle de plantas daninhas pode ser
realizado com herbicidas pré ou pós-
emergentes, sendo que a partir de 20 dias
após a emergência da cultura os danos
proporcionados pelas plantas daninhas
são menos acentuados. As plantas dani-
nhas emergentes, após os 20 primeiros
dias do ciclo da cultura, não provocam
quedas na produção (Pitelli et al, 1976).
Entre os herbicidas da ação pós-emer-
gente registrados para uso em cenoura,
encontra-se o fluazifop-p-butil, do gru-
po químico dos aril-oxi-fenoxi-
propionatos, que objetiva o controle de
gramíneas anuais (Andrei, 1996). Do
mesmo grupo químico, porém ainda em
fase experimental para a cultura, encon-
tra-se o herbicida propaquizafop, de
ação graminicida (Rodrigues, 1995) e
que pode representar em mais uma op-
ção de controle. Neste sentido, realizou-
se o presente trabalho que teve como
objetivo avaliar a eficiência e a seleti-
vidade dos herbicidas propaquizafop e
fluazifop-p-butil no controle de plantas
daninhas na cultura da cenoura, através
da aplicação pós-emergente.

MATERIAL E MÉTODOS

Conduziu-se um experimento de
campo no Município de Piraí do Sul-
PR em solo de textura argilo-arenosa,
no ano de 1995. Visou-se avaliar a efi-
ciência dos herbicidas propaquizafop e
fluazifop-p-butil no controle de plantas
daninhas e sua seletividade à cultura da
cenoura, quando aplicados em pós-
emergência. O delineamento experi-
mental utilizado foi de blocos ao acaso,
com seis tratamentos e quatro repeti-
ções. A área útil das parcelas foi de 5,0
m2. Os tratamentos utilizados foram:
propaquizafop (Shogun 100 CE) nas
doses de 100, 125 e 150 g i.a./ha + óleo
mineral (OPPA BR a 0,5 % v/v),
fluazifop-p-butil (Fusilade 125 BIW) na
dose de 188 g i.a./ha, testemunha capi-
nada e testemunha sem capina. A semea-
dura foi mecanizada, com espaçamento
entre fileiras de 25 cm, realizada em 15
de junho de 1995, utilizando-se a culti-
var Nantes TimTom. A irrigação da cul-
tura durante sua fase vegetativa foi por
aspersão. A adubação básica consistiu
da aplicação de 1.000 kg/ha de adubo
da fórmula 05-25-25. Os tratamentos
foram aplicados no dia 14 de outubro
de 1995, através de pulverizador de
pressão constante à base de CO

2
 com

bicos de jato leque XR 110.015. As ava-
liações de controle de plantas daninhas
foram efetuadas visualmente aos 15, 30
e 45 dias após a aplicação dos tratamen-
tos. A metodologia de avaliação utili-
zada foi a visual, a mais usual quando o
número de plantas daninhas é elevado

(Sociedade Brasileira da Ciência das
Plantas Daninhas, 1995; Velini, 1995).
Assim, comparou-se o controle exerci-
do pelos herbicidas com a testemunha
sem capina, onde “0%” correspondeu a
“sem controle” e “100%” a “controle
total”. Considerou-se eficiente o trata-
mento que apresentou, sobre cada espé-
cie de planta daninha, porcentagem de
controle igual ou superior a 80%. As
plantas daninhas predominantes no ex-
perimento foram capim-papuã, capim-
milhã e capim pé-de-galinha, que no dia
da aplicação apresentavam de 0 a 3
perfilhos. As plantas de cenoura, nesta
data, encontravam-se com 4 a 5 folhas
e 12 a 15 cm de altura. A colheita foi
efetuada manualmente no dia 05 de de-
zembro de 1995.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se que o herbicida
propaquizafop nas doses avaliadas, foi
eficiente no controle sobre capim-papuã,
apresentando controle acima de 90% em
todas as avaliações (Tabela 1). O con-
trole resultante foi similar ao verificado
para o fluazifop-p-butil. Sobre capim-
milhã, observou-se que o herbicida
propaquizafop foi eficiente no controle
da invasora nas três doses utilizadas, em
todas as datas de avaliação. Os resulta-
dos foram similares ao verificado para
o tratamento com o produto padrão uti-
lizado que, entretanto, apresentou con-
trole de 75% na primeira e na terceira
avaliação. No controle sobre capim pé-
de-galinha, tanto o propaquizafop como

Nas colunas, médias seguidas de mesma letra, não diferem significativamente pelo teste de Tukey (5 %).
*/ Percentual de controle dos herbicidas sobre plantas daninhas, onde 0% corresponde a “sem controle” e 100% a “controle total”.
1/ Plantas daninhas controladas, onde (1) Brachiaria plantaginea (capim-papuã); (2) Digitaria horizontalis (capim-milhã); (3) Eleusine
indica (capim pé-de-galinha), DAA= Dias após a aplicação.
2/ i.a./ha = ingrediente ativo aplicado por hectare

sotnematarT
esoD AAD51 1 AAD03 1 AAD54 1 oãçudorP

)ah/gk()ah/g(.a.i 2 )1( )2( )3( )1( )2( )3( )1( )2( )3(

pofaziuqaporP.1 001 a*7,19 a0,08 a0,09 a0,09 a0,09 a0,09 a0,19 a0,58 a7,68 a3,32

pofaziuqaporP.2 521 a0,39 a0,58 a0,49 a7,19 a7,19 a6,29 a0,39 a0,09 a0,09 a7,32

pofaziuqaporP.3 051 a0,59 a0,09 a7,69 a0,59 a0,59 a5,49 a2,39 a0,39 a2,39 a8,32

litub-p-pofizaulF.4 881 a0,59 a0,57 a0,59 a2,39 a0,09 a2,59 a2,39 a0,57 a7,68 a9,22

adanipac.tseT.5 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 a1,42

anipacmes.tseT.6 - 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, b7,5

)%(,V,C - 64,2 97,9 69,3 92,3 24,8 30,3 97,2 2,21 60,5 7,41

Tabela 1.Avaliação visual de controle (%) de herbicidas sobre plantas daninhas e produção de cenoura. Piraí do Sul-PR, UEPG, 1995.
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o fluazifop-p-butil mostraram-se efi-
cientes, com valores superiores a 86%
para todas as doses utilizadas e em to-
das as datas de avaliação, resultados
concordantes com os observados por
Lorenzi (1994), que verificou controle
eficiente do propaquizafop e do
fluazifop-p-butil sobre capim-papuã,
capim-milhã e capim pé-de-galinha. Nas
três avaliações, observou-se que a maior
eficiência dos produtos ocorreu sobre as
invasoras com até dois perfilhos e as que
“escaparam” do controle apresentavam
de três a quatro perfilhos. Deve ser res-
saltado, que em média menos de 5% das
plantas daninhas do ensaio apresenta-
vam 4 perfilhos e estas, apesar de pou-
cas, foram as que os produtos não con-
seguiram eliminar. Os tratamentos com
herbicidas e a testemunha capinada
apresentaram produção por parcela si-
milar e superior à produção da testemu-
nha sem capina. As perdas proporcio-
nadas pela presença das plantas dani-
nhas no experimento foram de 76,4%,
indicando a necessidade de controle para

obtenção de produções adequadas.
Quanto a fitotoxicidade, não foram ob-
servadas alterações na coloração e na
altura das plantas de cenoura, que pu-
dessem ser atribuídas aos produtos uti-
lizados. Não houve diferença signifi-
cativa na produção de raízes quando se
comparou o controle de plantas dani-
nhas através de herbicidas ao controle
manual.
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Oferta e comercialização de melancia na CEASA-PI (1991- 1996)1.
Aderson S. de Andrade Júnior; Rosa Lúcia R. Duarte
Embrapa Meio-Norte, C. Postal 01, 64.006-220 Teresina - PI (aderson@cpamn.embrapa.br).

RESUMO
Realizou-se este trabalho com o objetivo de analisar e fornecer

informações quanto à oferta, procedência e comercialização de me-
lancia no Piauí, no período de 1991 a 1996. Foram utilizados os
dados básicos referentes ao suprimento mensal de melancia, por pro-
cedência, obtidos junto à CEASA-PI. Verificou-se que foram
comercializadas no mercado atacadista de Teresina (PI) um volume
médio anual de 11.250 t de melancia, correspondendo a um acrésci-
mo de 33,8% em relação ao volume médio anual de 8.408,3 t obtido
no período de 1986 a 1991. Os estados que mais contribuíram para a
oferta de melancia foram Pernambuco, Bahia e Piauí com um volu-
me médio de melancia comercializada e percentual de participação
de 5.139,5 t (45,68%), 3.765,4 t (33,48%) e 1.798,5 t (15,97%), res-
pectivamente. As maiores quantidades de melancia comercializadas
foram oriundas dos municípios de Petrolina (PE), Juazeiro (BA),
Barreiras (BA) e Barras (PI), destacando-se como os mais regulares
quanto ao fornecimento do produto. Os meses do ano em que houve
menor oferta de Pernambuco e Bahia foram junho-julho, setembro-
outubro e dezembro, recomendando-se ao produtor piauiense que,
uma vez atingidos níveis econômicos de produtividade, procure
ofertar seu produto neste período.

Palavras-chave: Citrullus lanatus, sazonalidade, época de
produção, mercado, economia.

ABSTRACT
Supply and commercialization of watermelon at CEASA-PI

(1991-1996).
This study was conducted to analyze and provide information about

the supply, source and commercialization of watermelon in the state
of Piauí, Brazil, from 1991 to 1996. Monthly data of commercialized
fruits were obtained from CEASA-PI, which is a central market for
vegetable and fruit commercialization for the whole state. The average
total commercialized annually within the period was 11,250 t of fruits,
which meant an increase of 33.8% in comparison to the average total
of 8,409 t, commercialized annually from 1986 to 1991. Pernambuco
(PE), Bahia (BA) and Piauí (PI) were the most important states in
terms of watermelon supply, with average annual totals and average
percentages of 5,140 t (45.68%), 3,765 t (33.48%) and 1,799 t
(15.97%), respectively. The greatest quantities of watermelon fruits
originated from Petrolina (PE), Juazeiro (BA), Barreiras (BA), and
Barras (PI), which were also the states most regularly supplying
watermelons to CEASA-PI. The periods from June to July, September
to October, and December, were those with the lowest watermelon
supplies from Bahia and Pernambuco states. These are thus the most
advisable periods for Piauí farmers to commercialize their production,
as long as economic production levels are reached.

Keywords: Citrullus lanatus, seasonality, production period,
market, economy.

(Aceito para publicação em 28 de outubro de 1998)

Oestado do Piauí apresenta excelen-
tes condições de clima e solo para

a produção de frutas e hortaliças, prin-
cipalmente sob regime de irrigação, por
possuir um expressivo potencial hídrico,
de boa qualidade (Andrade Júnior et al.,
1996). No caso específico da melancia
(Citrullus lanatus Thunb Mansf.), tem-
se observado, nos últimos anos, um in-
cremento na exploração comercial des-
sa cucurbitácea. Atualmente no Brasil,
a melancia é considerada uma das mais
importantes olerícolas produzidas e
comercializadas, sendo superada apenas
pelo tomate, batata e cebola (Castellane
& Cortez, 1995). No Brasil, em relação
à melancia, pouco se conhece sobre os
aspectos ligados a sua economicidade,

envolvendo, notadamente, questões re-
lativas à sua oferta e comercialização
(Okawa et al., 1994). No Piauí, único
trabalho que se conhece visando preen-
cher essa lacuna foi desenvolvido por
Duarte et al. (1992), que analisaram as-
pectos relativos à oferta e comer-
cialização de várias cucurbitáceas, den-
tre elas, a melancia. Entretanto, o cita-
do estudo contemplou, apenas, os da-
dos fornecidos pela CEASA-PI no pe-
ríodo de 1986 a 1991.

Dessa forma, este trabalho teve o
objetivo de analisar e fornecer informa-
ções quanto à oferta, procedência e
comercialização de melancia no Piauí,
no período de 1991 a 1996.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados os dados básicos re-
ferentes ao suprimento mensal de melan-
cia, por procedência, obtidos junto à
CEASA-PI, para o período de 1991 a
1996. Os dados mensais originais, de cada
ano, foram reunidos em tabelas, por esta-
do e município, contendo o volume total
comercializado e as respectivas percenta-
gens médias mensais de participação du-
rante o período estudado. Esta tabulação
foi efetuada através da planilha Excel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se que foram comercia-
lizadas no mercado atacadista de

1 Trabalho apresentado no XXXVII Congresso Brasileiro de Olericultura, Manaus, AM.
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Teresina (PI) um volume médio anual
de 11.250 t de melancia (Tabela 1),
correspondendo a um acréscimo de
33,8% em relação ao volume médio
anual de 8.408,3 t obtido no período de
1986 a 1991 (Duarte et al., 1992). Este
volume médio anual comercializado re-
presenta 23,5% do total de 47.874 t de
hortaliças comercializadas na CEASA-
PI no ano de 1990 (Ramalho Sobrinho
et al., 1991). Os estados que mais con-
tribuíram para a oferta de melancia fo-
ram Pernambuco, Bahia e Piauí, com um
volume médio de melancia
comercializada e percentual de partici-
pação de 5.139,5 t (45,68%), 3.765,4 t
(33,48%) e 1.798,5 t (15,97%), respec-
tivamente. Esses três estados juntos
totalizaram um volume médio de

10.699,4 t, com uma participação
percentual de 95,13%. O volume mé-
dio restante, de 550,2 t (4,87%), foi pro-
cedente de Goiás, Rio Grande do Nor-
te, Maranhão, Ceará e Sergipe.

Analisando-se a participação do
Piauí comparativamente entre os perío-
dos de 1986 a 1991 e de 1991 a 1996,
constatou-se um acréscimo no volume
médio anual comercializado, de 932
para 1.798,5 t (Duarte et al., 1992), e na
participação percentual de 11,08 para
15,99%, no mercado atacadista de me-
lancia, em Teresina. Este volume mé-
dio comercializado, apesar de ainda ser
baixo, representa um aumento de quase
100% em relação ao volume médio anual
de melancia comercializada no citado

período, comprovando a expansão que
as lavouras tiveram nos últimos seis
anos no estado.

Apesar do acréscimo observado na
produção piauiense no período de 1991
a 1996, o consumo de melancia no Piauí
ainda depende quase que exclusivamen-
te da importação de Pernambuco e
Bahia, o que provavelmente contribui
para a elevação do preço do produto no
mercado local. Dentre outros fatores,
atribui-se o fato ao baixo nível de
tecnologia aplicado ao sistema de pro-
dução dessa hortaliça no estado, envol-
vendo, provavelmente, o uso inadequa-
do de cultivares, espaçamento, aduba-
ção, controle de pragas e doenças e um
ineficiente manejo da água de irrigação.

oipícinumeodatsE 1991 2991 3991 4991 5991 6991 aideM %

ocubmanreP 01,4833 00,3772 09,0935 00,5827 00,0375 00,4726 05,9315 86,54

anilorteP 01,4833 00,3772 09,3754 00,2485 00,4925 00,5184 00,7444 35,93

atsiVaoBadairaMatnaS - - 00,043 00,439 - 00,9031 05,034 38,3

anipirarA - - 00,871 00,153 00,122 00,051 00,051 33,1

sortuO - - 00,992 00,851 00,512 - 00,211 99,0

aihaB 06,5731 02,6961 05,1304 00,7994 00,5946 00,7993 83,5673 84,33

oriezauJ 06,5731 05,2451 00,0562 00,2892 00,7393 00,9513 86,7062 81,32

sarierraB - - 00,438 00,6941 00,6571 00,857 33,708 81,7

samlAsadzurC - - 05,042 00,915 00,131 00,08 57,161 44,1

sortuO - 07,351 00,703 - 00,176 - 26,881 86,1

íuaiP 06,2901 03,766 06,6123 57,5771 06,7722 00,1671 84,8971 79,51

sarraB 00,911 06,471 06,536 05,999 05,7111 00,7601 35,586 90,6

oruDorraB 05,812 05,571 06,297 08,96 01,374 00,99 57,403 17,2

ordePoãS - 02,701 00,007 00,17 05,89 00,812 21,991 77,1

anisereT 02,933 00,751 02,151 57,851 05,961 00,69 16,871 95,1

roiaMopmaC 00,89 - 03,611 08,391 00,933 00,911 53,441 82,1

sortuO 09,713 00,35 09,028 09,282 00,08 00,261 21,682 35,2

áraeC - - 00,8 - - 00,41 76,3 30,0

abapiaraP - - - - - 00,41 33,2 20,0

áugnaiT - - 00,8 - - - 33,1 10,0

etroNodednarGoiR - - - - 00,611 - 33,91 71,0

órossoM - - - - 00,611 - 33,91 71,0

oãhnaraM - - 05,62 - - - 24,4 40,0

acnarFmegassaP - - 05,62 - - - 24,4 40,0

epigreS - - 00,71 - - - 38,2 30,0

otragaL - - 00,71 - - - 38,2 30,0

sáioG - - - 00,789 00,9851 00,025 00,615 95,4

anaurU - - - 00,434 00,9851 00,025 38,324 77,3

silopánA - - - 00,355 - - 71,29 28,0

latoT 03,2585 05,6315 05,09621 57,44051 06,70261 00,66521 16,94211 00,001

Tabela 1. Quantidade de melancia (t) comercializada na CEASA-PI e percentual de participação, por estado e município, no período de
1991-1996. Teresina, CEASA-PI/Embrapa Meio Norte, 1997.

Oferta e comercialização de melancia
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As maiores quantidades de melan-
cia comercializadas foram oriundas dos
municípios de Petrolina (PE), Juazeiro
(BA), Barreiras (BA) e Barras (PI), com
os seguintes volumes comercializados
e percentagens de participação: 4.447 t
(39,53%), 2.607,7 t (23,18%), 807,3 t
(7,18%) e 685,5 t (6,09%), respectiva-
mente. Destes, observou-se que, os mu-
nicípios de Petrolina (PE), Juazeiro
(BA) e Barras (PI) foram os mais regu-
lares quanto ao fornecimento de melan-
cia (Tabela 1).

O volume médio mensal de melan-
cia comercializado no mercado ataca-
dista de Teresina (PI) variou de 1.080,9
t, em agosto, a 708,1 t, em dezembro
(Tabela 2). As maiores quantidades
ofertadas ocorreram nos meses de janei-
ro (1.024,3 t), fevereiro (1.060,4 t), mar-
ço (1.051,3 t), maio (1.013,6 t), agosto
(1.080,9 t) e novembro (1.006,7 t). Os
menores volumes comercializados fo-
ram observados nos meses de abril
(827,3 t), junho (885,5 t), julho (845,2
t), setembro (862,4 t), outubro (883,9 t)
e dezembro (708,1 t). As maiores quan-
tidades de melancia ofertada nos meses
de janeiro, fevereiro, março e maio são
oriundas, provavelmente, de cultivos de
sequeiro, enquanto as observadas nos
meses de agosto e novembro proveni-
entes de cultivos irrigados. O forneci-

mento da melancia procedente de
Pernambuco abasteceu o mercado ata-
cadista de Teresina (PI) com os maiores
volumes todos os meses do ano. Este
volume variou de 589,4 t, em janeiro, a
253,2 t, em dezembro, correspondendo
a 57,54% e 35,75% do volume médio
mensal comercializado respectivamen-
te em cada mês. As maiores entradas,
correspondendo aos volumes superiores
à média mensal durante o ano (428,29
t), ocorreram no período de janeiro a
maio, agosto e novembro. As menores
quantidades ofertadas, volumes inferio-
res à média mensal, foram obtidas no
período junho-julho, setembro-outubro
e dezembro.

A quantidade do produto provenien-
te da Bahia oscilou entre 420,4 t, em
maio, e 234,5 t, em dezembro,
correspondendo a 41,47% e 33,12% do
volume médio mensal comercializado
em maio e dezembro, respectivamente.
As maiores entradas ocorreram em mar-
ço, maio-junho e agosto-novembro, en-
quanto as menores entradas foram ano-
tadas em janeiro-fevereiro, abril, julho
e dezembro. A melancia produzida no
Piauí apresentou um volume de oferta
mensal inferior ao produto da Bahia,
variando entre 279,6 t (26,37%), em fe-
vereiro, e 62,8 t (7,09%), em junho. Nos
períodos de fevereiro-março e agosto-

novembro foram observadas as maiores
entradas de melancia, enquanto as me-
nores ocorreram em janeiro, abril-julho
e dezembro.

A melancia produzida no estado do
Piauí, em fevereiro (26,37%), é proce-
dente de cultivo de sequeiro e, a ofertada
em agosto (23,83%), de cultivo irriga-
do, evidenciando-se um certo equilíbrio
entre essas duas formas de cultivo. A
oferta de melancia irrigada, em agosto,
concorre com o produto oriundo de
Pernambuco (41,78%), o que contribui
para a redução dos preços. É aconselhá-
vel que sejam adotadas pelos produto-
res piauienses épocas de plantio que
evitem a concorrência da melancia pro-
cedente de Pernambuco e Bahia. Para
isso recomenda-se que o plantio seja
feito em abril-maio, utilizando o perío-
do final das chuvas, para colheita em
junho-julho; ou ainda plantio em julho-
agosto com colheita prevista para setem-
bro-outubro. Opcionalmente, pode-se
proceder ao plantio na primeira quinze-
na de outubro, com colheita em dezem-
bro, quando são registradas as menores
ofertas de melancia de Pernambuco e
Bahia. Esta última opção oferece maio-
res riscos caso ocorram chuvas intensas
no mês de dezembro, proporcionando,
principalmente, uma maior infestação de
doenças e rachaduras nos frutos. Essa

1 / Para cada estado, a primeira linha refere-se à quantidade média mensal (t) e a segunda à participação percentual (%).

odatsE naJ veF raM rbA iaM nuJ luJ ogA teS tuO voN zeD aidéM

EP 4,985 5,364 5,654 0,174 3,234 5,804 0,724 6,154 3,933 8,043 5,605 2,352 3,824

5,7 7,34 4,34 9,65 6,24 1,64 5,05 8,14 3,93 5,83 3,05 7,53

AB 7,313 0,882 4,763 5,742 4,024 0,623 2,852 8,713 0,223 7,743 3,223 5,432 8,313

6,03 2,72 9,43 9,92 5,14 8,63 5,03 4,92 3,73 3,93 0,23 1,33

IP 2,121 6,972 5,581 1,17 8,37 8,26 3,88 6,752 1,102 5,261 2,861 6,621 8,941

8,11 4,62 6,71 6,8 3,7 1,7 4,01 8,32 3,32 4,81 7,61 9,71

OG - 3,92 8,14 3,81 2,78 2,88 7,17 3,54 - 7,03 07,9 8,39 0,34

- 8,2 0,4 2,2 6,8 0,01 84,8 2,4 - 5,3 0,1 2,31

NR - - - 3,91 - - - - - - - - 6,1

- - - 3,2 - - - - - - - -

AM - - - - - - - 4,4 - - - - 4,0

- - - - - - - 4,0 - - - -

EC - - - - - - - 3,1 - 3,2 - - 3,0

- - - - - - - 1,0 - 3,0 - -

ES - - - - - - - 8,2 - - - - 2,0

- - - - - - - 3,0 - - - -

Tabela 2. Quantidade média mensal (t)1 e participação percentual, por Estado, sobre o total mensal de melancia comercializada na CEASA-
PI, no período de 1991-1996. Teresina, CEASA-PI/Embrapa Meio Norte, 1997.

A. S. Andrade Júnior  &   R. L .R. Duarte
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estratégia tem sido recomendada por
Camargo Filho et al. (1994) para as con-
dições de São Paulo.

A melancia é um produto de deman-
da pouco elástica em relação a preços,
significando que nem sempre sua pro-
dução na entressafra, para obtenção de
preços mais elevados, seja recomendá-
vel economicamente. Para que se obte-
nha maiores lucros com o cultivo na
entressafra é preciso elevado grau
tecnológico visando elevadas produti-
vidades (Okawa et al., 1994), o que é
plenamente possível no estado do Piauí,
uma vez que nas áreas experimentais da
Embrapa Meio-Norte, em condições de
solo arenoso, de baixa fertilidade natu-
ral, utilizando-se a cultivar Crimson
Sweet sob irrigação por gotejamento,
têm-se conseguido produtividade da or-
dem de 65 t/ha de melancia. Mesmo
considerando-se que, com as tecnologias

disponíveis, apenas 80% (52 t/ha) da
produtividade obtida em condicoes ex-
perimentais seja possível em lavouras
comerciais, verifica-se que os produto-
res piauienses ainda têm muito a evo-
luir em termos de produção, já que a
produtividade média do estado não ul-
trapassa 15 t/ha.
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No artigo "Efeito do Ethephon em
uma linhagem de abobrinha", de

autoria de Antônio Ismael Iácio Car-
doso e outros, publicada no volume 16,
número 2, de novembro de 1998, pág.
140 a 143 a tabela 3 publicada na pág.
142 deverá ser substituída pela tabela
abaixo:

errata

Tabela 3. Número de flores femininas por planta (primeiro sub-período de avaliação) e relação entre o número de flores masculinas pelas
femininas (M/F) por planta (período total e primeiro sub-período de avaliação) em função das concentrações e estádios de aplicação de
ethephon em uma linhagem de C. moschata. São Manuel, FCA-UNESP, 1990-1991.

*/ Médias, dentro de linhas, seguidas pela mesma letra minúscula, ou, dentro de colunas, pela mesma letra maiúscula não diferem
estatísticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

soidátsE oãçailavaedodoírep-busº1onsaninimefserolF oãçailavaedlatotodoíreponF/MoãçaleR oãçailavaedodoírep-busº1onF/MoãçaleR

atnalPad mpp0 mpp002 mpp004 mpp006 aidéM mpp0 mpp002 mpp004 mpp006 aidéM mpp0 mpp002 mpp004 mpp006 aidéM

ahlofª1 Aa9,8 Bb9,3 Aba0,7 Ab0,6 5,6 Aa83,2 Aa67,2 Aa51,2 Aa24,2 34,2 93,2 54,0 67,0 16,0 A50,1

ahlofª3eª1 Aa1,9 BAb1,6 Aba7,8 Ab2,6 5,7 Aa82,2 BAa49,1 BAa67,1 BAa27,1 39,1 44,1 15,0 75,0 36,0 A97,0

ahlofª5eª1 Aa0,21 Ab7,8 Aba4,01 Ab7,8 9,9 Aa69,1 Bba87,1 Bb60,1 Bba71,1 05,1 53,1 85,0 22,0 51,0 A85,0

aidéM 0,01 2,6 7,8 9,6 0,8 12,2 61,2 66,1 77,1 59,1 a37,1 b15,0 b25,0 b74,0 18,0

.V.C %1,51 %1,32 %9,15
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1. ARTIGO CONVIDADO : sobre tópico de interesse
atual, a convite da Comissão Editorial, tendo forma livre,
porém devendo atender obrigatoriamente às alíneas (b) e (d)
de PESQUISA, além de apresentar resumo, palavras-chave,
abstract, título em inglês e keywords (observe instruções na
alínea (e) de PESQUISA). Caso haja co-autores, é obrigató-
ria a sua anuência à publicação. Caso haja citação de literatu-
ra, obedecer às alíneas (f) e (g) de PESQUISA. Caso haja
tabelas, figuras, fórmulas químicas, referências a agrotóxicos
ou inclusão de fotografias, obedecer as alíneas (j), (k), (l),
(m) e (n) de PESQUISA;

2. CARTA ao EDITOR: publicada a critério da Comis-
são Editorial, tendo forma livre, porém devendo atender à
alínea (b) de PESQUISA;

3. PESQUISA
a) Artigo relatando um trabalho original, referente a re-

sultados de pesquisa, ainda não relatados ou submetidos si-
multaneamente à publicação em outro periódico ou veículo
de divulgação, com ou sem corpo editorial, e que, após sub-
metidos a Horticultura Brasileira, não poderão ser publica-
dos, parcial ou totalmente, em outro local sem a devida auto-
rização por escrito da Comissão Editorial de Horticultura
Brasileira;

b) Os originais deverão ser submetidos em três vias, pro-
cessados em microcomputador, em programa Word 6.0 ou
superior, em espaço dois, fonte arial, tamanho doze;

c) Cada artigo submetido deverá ser acompanhado da
anuência à publicação de todos os autores, assim como de
cópia do recibo ou comprovante que o valha de quitação da
anuidade corrente da Sociedade de Olericultura do Brasil de
pelo menos um dos autores;

d) Os artigos serão iniciados com o título do trabalho,
que não deve incluir nomes científicos para quaisquer espé-
cies, sejam plantas ou outros organismos, a menos que não
haja nome comum em português. Ao título deve seguir o nome
e endereço postal completo dos autores (veja padrão de apre-
sentação nos artigos publicados em Horticultura Brasileira,
a partir do v. 14). Anotações como novo endereço de algum
autor, referência a trabalho de tese, etc (veja padrão de apre-
sentação nos artigos publicados em Horticultura Brasileira,
a partir do v. 14) devem ser colocadas em notas de rodapé,
com numeração consecutiva. Anotações como entidades

financiadoras e concessão de bolsas devem ser colocadas em
AGRADECIMENTOS;

e) A estrutura dos artigos obedecerá ao seguinte roteiro:
1. Resumo em português, com palavras-chave ao final. As
palavras-chave devem ser sempre iniciadas com o(s) nome(s)
científico(s) da(s) espécie(s) em questão e nunca devem re-
petir termos para indexação que já estejam no título; 2.
Abstract, em inglês, acompanhado de título e keywords. O
abstract, o título em inglês e keywords devem ser versões
perfeitas de seus similares em português; 3. Introdução; 4.
Material e Métodos; 5. Resultados e Discussão; 6. Agradeci-
mentos; 7. Literatura Citada; 8. Figuras e tabelas.

f) Referências à literatura no texto deverão ser feitas
conforme os exemplos: Esaú & Hoeffert (1970) ou (Esaú &
Hoeffert, 1970). Quando houver mais de dois autores, utilize
a expressão latina et alli, de forma abreviada (et al.), sempre
em itálico, como segue: De Duve et al. (1951) ou (De Duve
et al., 1951);

g) As referências bibliográficas citadas no texto deverão
ser incluídas em LITERATURA CITADA, em ordem alfabé-
tica, pelo primeiro autor. Quando houver mais de um artigo
do(s) mesmo(s) autor(es), no mesmo ano, indicar por uma
letra minúscula, logo após a data de publicação do trabalho,
como segue: 1997a, 1997b. A ordem dos itens em cada refe-
rência deverá obedecer as normas vigentes da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como segue:

Periódico: NOME DOS AUTORES (em caixa alta,
separados por ponto-e-vírgula. Independente do número de
autores, todos devem ser relacionados, vedando-se, em
Horticultura Brasileira, o uso de et alli na LITERATURA
CITADA). Título do artigo. Título do Periódico (em
Horticultura Brasileira sempre em itálico, vedando-se a uti-
lização de abreviações), cidade de publicação (apenas para
periódicos brasileiros), volume, número do fascículo (quan-
do a informação estiver disponível), paginação inicial e fi-
nal, mês (indicando com inicial maiúscula os meses para
periódicos em inglês e, com inicial minúscula, para periódi-
cos em português, e abreviando-se na terceira letra quando
o nome do mês possuir mais de quatro letras), ano de publi-
cação. Recue o início de uma eventual segunda linha de re-
ferência até alinhar-se com a terceira letra da linha inicial.
Veja o exemplo:

VAN DER BERG, L.; LENTZ, C.P. Respiratory heat
production of vegetables during refrigerated storage.
Journal of the American Society for Horticultural
Science, v. 97, n. 3, p. 431 - 432, Mar. 1972.

Livro : NOME DOS AUTORES (em caixa alta, sepa-
rados por ponto-e-vírgula. Independente do número de auto-
res do artigo, todos devem ser relacionados, vedando-se, em
Horticultura Brasileira, o uso de et alli na LITERATURA
CITADA). Título do livro (em Horticultura Brasileira sem-
pre em itálico, vedando-se a utilização de abreviações). Ci-
dade de publicação: editora, ano de publicação. Número total
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de páginas. Recue o início de uma eventual segunda linha de
referência até alinhar-se com a terceira letra da linha inicial.
Veja o exemplo:

ALEXOPOULOS, C.J. Introductory mycology. 3 ed. New
York: John Willey, 1979. 632 p.

Capítulo de livro: NOME DOS AUTORES DO CAPÍ-
TULO (em caixa alta, separados por ponto-e-vírgula. Inde-
pendente do número de autores, todos devem ser relaciona-
dos, vedando-se, em Horticultura Brasileira, o uso de et alli
na LITERATURA CITADA). Título do capítulo. In: NOME
DOS EDITORES OU COORDENADORES DO LIVRO (em
caixa alta, separados por ponto-e-vírgula. Independente do
número de autores, todos devem ser relacionados, vedando-
se, em Horticultura Brasileira, o uso de et alli na LITERA-
TURA CITADA). Título do livro (em Horticultura Brasileira
sempre em itálico, vedando-se a utilização de abreviações).
Cidade de publicação: editora, ano de publicação. Páginas
inicial e final. Recue o início de uma eventual segunda linha
de referência até alinhar-se com a terceira letra da linha inici-
al. Veja o exemplo:

ULLSTRUP, A.J. Diseases of corn. In: SPRAGUE, G.F. ed.
Corn and corn improvement. New York: Academic Press,
1955. p. 465 - 536.

Tese: NOME DO AUTOR (em caixa alta). Título da
tese (em Horticultura Brasileira sempre em itálico, vedando-
se a utilização de abreviações). Cidade de publicação: insti-
tuição, ano de publicação. Número total de páginas. (Tese
mestrado ou doutorado). Recue o início de uma eventual se-
gunda linha de referência até alinhar-se com a terceira letra
da linha inicial. Veja o exemplo:

SILVA, C. Herança da resistência à murcha de Phytophthora
em pimentão na fase juvenil. Piracicaba: ESALQ, 1992.
71 p. (Tese mestrado).

Trabalhos apresentados em congressos (quando não
incluídos em periódicos): NOME DOS AUTORES (em cai-
xa alta, separados por ponto-e-vírgula. Independente do nú-
mero de autores do artigo, todos devem ser relacionados, ve-
dando-se, em Horticultura Brasileira, o uso de et alli na LI-
TERATURA CITADA). Título do trabalho. In: NOME DO
CONGRESSO (em caixa alta, vedando-se, em Horticultura
Brasileira, o uso de abreviações na LITERATURA CITADA),
número do congresso. (seguido de ponto), ano de realização
do congresso, cidade de realização do congresso. Título da
publicação... (Anais...; Proceedings..., etc..., seguido de reti-
cências): Local de edição da publicação: editora ou institui-
ção responsável pela publicação, ano de publicação. Páginas
inicial e final do trabalho. Recue o início de uma eventual
segunda linha de referência até alinhar-se com a terceira letra
da linha inicial. Veja o exemplo:
HIROCE, R; CARVALHO, A.M., BATAGLIA, O.C.; FURLANI, P.R.;

FURLANI, A.M.C.; SANTOS, R.R.; GALLO, J.R. Composição mine-
ral de frutos tropicais na colheita. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
FRUTICULTURA, 4., 1977, Salvador. Anais... Salvador: SBF, 1977. p.
357 - 364.

h) A citação de resumos apresentados em congressos deve
ser limitada a no máximo 20% do total de referências, exceto no
caso de assuntos onde não há literatura em quantidade razoável;

i) A citação de trabalhos com mais de dez anos de idade
deve ser limitada a no máximo 50% do total de referências,
exceto no caso de assuntos onde não há literatura em quanti-
dade razoável;

j) Somente deverão ser incluídas tabelas e figuras que
apresentem dados relevantes à interpretação do assunto e que
não possam ser apresentados em poucas linhas de texto. Da-
dos apresentados em figuras não devem ser apresentados no-
vamente em tabelas e vice-versa. As tabelas e figuras devem
ser apresentadas ao final do artigo, uma por página, com nu-
meração consecutiva;

k) Utilize o padrão da revista para títulos de tabelas,
rodapés e legendas, indicando no título ou legenda, nesta or-
dem: local, instituição e ano de realização do trabalho. Tabe-
las e figuras devem ser sempre autoexplicativas, ou seja, o
leitor deve entender o que está sendo demonstrado, sem ser
necessário que consulte o texto. As tabelas devem ser confi-
guradas no padrão SIMPLES do processador de textos Word,
ou similar. Linhas verticais não são utilizadas e linhas hori-
zontais devem aparecer somente entre o título e o corpo da
tabela; entre o cabeçalho e o conteúdo da tabela e, quando for
o caso, entre o conteúdo da tabela e a última linha;

l) Ao longo do texto, as fórmulas químicas devem ser
indicadas de acordo com a nomenclatura adotada pela
Chemical Society (Journal of the Chemical Society, p. 1067,
publicado em 1939). Em tabelas, as fórmulas químicas de-
vem ser apresentadas no rodapé;

m) No caso de agrotóxicos é vedada a utilização de no-
mes comerciais. Deve ser utilizado o nome técnico ou a refe-
rência ao princípio ativo;

n) No caso do trabalho conter fotografias, a Comissão
Editorial deve ser consultada. No caso de fotografias colori-
das, os autores devem cobrir os custos adicionais.

4. ECONOMIA E EXTENSÃO RURAL : trabalho na
área de economia aplicada ou extensão rural, tendo forma
livre porém devendo atender obrigatoriamente às alíneas (a),
(b), (c), (d), (f), (g), (h) e (i) de PESQUISA, além de apresen-
tar resumo, palavras-chave, abstract, título em inglês e key
words (observe instruções na alínea (e) de PESQUISA). Caso
haja co-autores, é obrigatória a sua anuência à publicação.
Caso haja tabelas, figuras,  fórmulas químicas, referências a
agrotóxicos ou inclusão de fotografias, obedecer as alíneas
(j), (k), (l), (m) e (n) de PESQUISA.

5. PÁGINA DO HORTICULTOR : Comunicação ou
nota científica, passível de utilização imediata pelo horticultor.
Observar o mesmo padrão de PESQUISA.

6. INSUMOS E CULTIVARES EM TESTE : comuni-
cação ou nota científica relatando ensaio com agrotóxicos,
fertilizantes ou cultivares, tendo forma livre, mas devendo
obedecer, obrigatoriamente as alíneas (a), (b), (c) e (d) de
PESQUISA e, quando aplicável, as alíneas (f), (g), (h) e (i)
de PESQUISA, além de apresentar resumo, palavras-chave,
abstract, título em inglês e keywords (observe instruções na
alínea (e) de PESQUISA). Caso haja co-autores, é obrigatória
a sua anuência à publicação. Caso haja tabelas, figuras, fórmu-
las químicas, referências a agrotóxicos ou inclusão de foto-
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grafias, obedecer as alíneas (j), (k), (l), (m) e (n) de PESQUISA.

7. NOVA CULTIVAR : Comunicação relatando o regis-
tro de nova cultivar, tendo forma livre, mas devendo obede-
cer, obrigatoriamente as alíneas (a), (b), (c) e (d) de PESQUI-
SA e, quando aplicável, as alíneas (f), (g), (h) e (i) de PES-
QUISA, além de apresentar resumo, palavras-chave, abstract,
título em inglês e keywords (observe instruções na alínea (e)
de PESQUISA). Caso haja co-autores, é obrigatória a sua
anuência à publicação. Caso haja tabelas, figuras, fórmulas
químicas, referências a agrotóxicos ou inclusão de fotografi-
as, obedecer as alíneas (j), (k), (l), (m) e (n) de PESQUISA.

8. EXPEDIENTE : seção destinada à comunicação en-
tre os leitores e a Comissão Editorial e vice-versa, na forma
de breves avisos, sugestões e críticas. O texto não deve exce-
der 300 palavras (1.200 caracteres) e deve ser enviado em
duas cópias devidamente assinadas, acompanhadas de
disquete e indicação de que o texto se destina à seção Expedi-
ente. Por questões de espaço, nem todas as notas recebidas
poderão ser publicadas e algumas poderão ser publicadas ape-
nas parcialmente.

9. Trabalhos que não atendam às alíneas (a), (h) e (i) de
PESQUISA não serão aceitos.

10. Trabalhos que não atendam às alíneas (b), (d), (e), (f),
(g), (j), (k), (l), (m) de PESQUISA serão devolvidos aos au-
tores para que sejam adequados sem serem registrados na
secretaria da revista.

11. Trabalhos que não atendam à alínea (c) de PESQUI-
SA permanecerão na secretaria da revista, com processo de
tramitação suspenso, por 90 dias a contar da data constante
no aviso de recebimento do trabalho enviada aos autores pela
Comissão Editorial. Findo esse prazo, caso as indicações con-
tidas na referida alínea não tenham sido atendidas pelos auto-
res, os originais dos trabalhos serão destruídos e o trabalho
será excluído dos registros da secretaria da revista.

III. Os manuscritos submetidos à publicação nas seções
PESQUISA e ECONOMIA e EXTENSÃO RURAL serão
apreciados por no mínimo dois assessores ad hoc, especialis-
tas no tema do artigo apresentado, que darão parecer sobre a
conveniência de sua publicação do trabalho, com base na
qualidade técnica do trabalho e do texto. Os artigos submeti-
dos à publicação nas demais seções, a critério da Comissão
Editorial, podem também ser apreciados por assessores ad
hoc. Ao seu critério, os assessores ad hoc poderão sempre
que consultados indicar alterações que adequem o artigo ao
padrão de publicação da revista.

IV. Em caso de dúvidas, consulte a Comissão Editorial ou
verifique os padrões de publicação em Horticultura Brasilei-
ra, v. 14 em diante.

V.  Os casos omissos serão decididos pela Comissão Edi-
torial. Se necessário, modificações nas normas de publicação
serão feitas posteriormente.

VI. Os originais devem ser enviados para:
Horticultura Brasileira

C. Postal 190

70.359-970 Brasília - DF
Tel.: (061) 385.9051 / 385.9066 / 385.9000

Fax: (061) 556.5744

E.mail: hortbras@cnph.embrapa.br
VII. Assuntos relacionados mudança de endereço, filiação

à Sociedade de Olericultura do Brasil - SOB, pagamento de
anuidade, devem ser encaminhados à diretoria da SOB, no
seguinte endereço:

UENF - CCTA

Av. Alberto Lamego, 2000, Horto
28.015-620 Campos dos Goytacazes - RJ

Tel.: (024) 726.3747

Fax: (024) 726.3746
e.mail: sob@uenf.br
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