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RESUMO 

A cultura da alface vem se destacando pelo aumento no consumo aos brasileiros. A alface do 

tipo americana, possui caule curto, onde estão inseridas as folhas. Sua cabeça é compactada, 

com folhas imbricadas e nervuras salientes. A raiz principal pode chegar até 60 cm de 

profundidade (raiz pivotante); porém, com práticas de adubação e irrigação seu sistema 

radicular podendo atingir maior volume. O trabalho objetivou-se avaliar a produção comercial 

de alface americana, cultivar Lucy Brown em função da aplicação de diferentes fertilizantes 

foliares comerciais. Os tratamentos foram: Initiate Soy, Liqui Plex, Liqui Plex Ca-Mg-B, Crain 

Set, (sendo todos anteriores associados com Liqui Plex Bonder), Liqui Plex Bonder e 

Testemunha (absoluta), sendo dose padrão 1 L ha
-1

. As avaliações foram efetuadas logo após 

a colheita, cortando-se rente ao solo as quatro plantas centrais. A aplicação do fertilizante 4 

(Grain Set + Bonder) demonstraram resultados representativos sobre diâmetro comercial, 

massa fresca e massa seca, fornecendo Nitrogênio, Fosforo e Potássio e também fornecendo 

enxofre, zinco e manganês devida associação de produtos comerciais. 

 

Palavras-chave: Alface, Lactuca sativa L., Fertilizantes, Adubação. 

  

  



ABSTRACT 

The lettuce crop has been emphasizing consumption by Brazilians. An American-type lettuce 

has a little more, which is that they fit like leaves. Its head is compact, with imbricadas leaves 

and protruding ribs, the main root can reach up to 60 cm of depth (pivoting root); However, with 

fertilization and irrigation practices your promotional root system a greater volume. The 

objective of this work was to evaluate the commercial production of American lettuce, Lucy 

Brown cultivar as a function of the application of different commercial liquid fertilizers. The 

treatments were: Initiate Soy, Liqui Plex, Liqui Plex Ca-Mg-B, Crain Set, (all being associated 

with Liqui Plex Bonder), Liqui Plex Bonder and Witness (absolute), standard dosage being 1 L 

ha-1 . As it presents the logo made after a harvest, cut to the ground like four central plants. 

The application of fertilizer 4 (Grain Set + Bonder) showed representative results on commercial 

diameter, fresh mass and dry mass, Nitrogen, Phosphorus and Potassium are supplied, as well 

as export support, zinc and manganese due association of commercial products. 

 

Keywords: Lettuce, Lactuca sativa L., Fertilizers, Fertilization. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça anual de origem 

mediterrânea (PINTO et al., 2004), que é pertencente à família Asteraceae 

(CHON et al., 2005). Sendo uma planta de caule pequeno, o qual pode 

apresentar folhas lisas ou crespas, podendo ou não formar cabeça, 

apresentando varias tonalidades de verde. Sua raiz é superficial e explora 

apenas os primeiros 25 cm do solo. É uma planta de ciclo anual, que o seu 

florescimento ocorre em dias longos sobre efeito de altas temperaturas, 

podendo vegetar em condições de dias curtos e temperaturas amenas. 

(FILGUEIRA, 2003). 

A alface do tipo americana, possui caule curto, onde estão inseridas as 

folhas. Sua cabeça é compactada, com folhas imbricadas e nervuras salientes, 

sendo que as folhas externas possuem coloração verde-escura. A raiz principal 

pode chegar até 60 cm de profundidade (raiz pivotante), porém com práticas de 

adubação e irrigação seu sistema radicular promoverá um maior volume, 

composto pelas ramificações finas, curtas e superficiais, que exploram os 

primeiros 25 cm do solo (YURI et al., 2002). 

Por apresentar larga adaptação às condições climáticas, e possibilidade 

de cultivos sucessivos, baixo custo de produção, baixa suscetibilidade a pragas 

e doenças e segurança na comercialização, permite que esta hortaliça tem sido 

uma das mais cultivada por pequenos produtores, o que lhe confere 

importância econômica e social (CAMARGO FILHO; MAZZEI, 2001).  

A cultura da alface é extremamente exigente em nutrientes, 

principalmente em potássio, nitrogênio, cálcio e fósforo, não se deixando 

também a importância dos demais. Apresenta um lento crescimento inicial, até 

os 30 dias, possuem uma absorção relativamente pequena de nutrientes 

comparado com as demais culturas. (ZAMBOM, 1982).  

O uso de fertilizantes e defensivos em hortaliças é uma prática que se 

tem obtido resultados satisfatórios, mais precisa-se levar em consideração a 

qualidade do produto, pois o uso descontrolado desses produtos pode 

influenciar na saúde dos consumidores, além de onerar o custo de produção 

(COSTA, 1994).  
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A importância de a adubação foliar está principalmente relacionada na 

suplementação da adubação de solo e uma correção mais rápida de 

deficiências eventuais ou sistemáticas (MALAVOLTA; ROMERO, 1975). O uso 

de foliares é uma prática que está sendo utilizada cada vez mais pelos 

produtores, tendo como alternativas aplicações de efluente, materiais vegetais, 

esterco de animais e sais minerais, conhecido como produtos organomineral ou 

biofertilizantes (KIEHL, 1993). 

Considerando a grande demanda da agricultura global, que busca o 

aumento da produtividade e redução de custos devido a um mercado cada vez 

mais competitivo a adubação foliar se encaixa a um dos meios mais utilizados 

e eficientes para a solução de deficiências nutricionais específicas (LOPES; 

GUIDOLIN, 1989).  

No presente trabalho objetivou-se avaliar a produção comercial de alface 

americana, cultivar Lucy Brown em função da aplicação de fertilizantes foliares 

comerciais.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Alface (Lactuca sativa L.) 

 

A alface pertence a família Asteraceae, e juntamente com demais 

hortaliças herbáceas compõem um dos grupos mais consumidos popularmente 

(FILGUEIRA, 2008). É uma planta anual exigente em temperaturas amenas, 

sendo 20 a 25ºC consideradas ideais, e a umidade relativa, variando de 60 a 

80% (MALDONADE et al., 2014). É uma cultura é bastante cultivada próxima 

aos grandes centros consumidores, nos chamados cinturões verdes, em 

decorrência de sua alta perecibilidade e baixa resistência ao transporte 

(VIDIGAL et al., 1995). Além disso, a cultura possui ciclo curto, permitindo 

rápido retorno econômico aos produtores. 

Assim, estudos que permitam o sucesso do sistema de produção, como 

a sua utilização em policultivos e sob efeito de ervas espontâneas, podem 

trazer resultados positivos, que transmitidos, possam garantir melhorias 

econômicas e ergonômicas aos agricultores. A alface ( Lactuca sativa L.) é 

uma hortaliça anual de origem mediterrânea, pertence a família Asteraceae, 

ordem Asterales e de genero Lactuca (PINTO et al., 2004).  

No Brasil, a alface é a hortaliça folhosa de maior aceitação pelos 

consumidores. Pois apresentam altos teores de vitaminas e sais minerais que 

são indispensáveis na dieta alimentar. Atualmente a produção nacional é de 

260.000 toneladas por ano; tendo a região Sudeste responsável por 70% desta 

produção (IBGE, 1996a, 1996b).  

A alface tem seu desenvolvimento bastante influenciado pelas condições 

ambientais. Temperaturas maiores que 20 graus estimulam o seu 

pendoamento, que se acelera a medida que a temperatura aumenta. Dias 

longos junto a temperaturas elevadas aceleram ainda mais o seu 

pendoamento, mas ocorre variações entre diferentes cultivares (Viggiano, 

1990). Através disso o melhor desenvolvimento tem sido observado em 

temperaturas entre 15 e 20 graus ( Lenano, 1973; Brumini et al., 1976; 

Cásseres, 1980) 
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Se tratando da alface americana, Sanders (1999) afirma que ela é 

adaptada á temperaturas amenas, tendo uma ótima faixa entre 15,5 e 18,3 

graus. E entre temperaturas de 21,1 e 26,6 graus ela floresce e produz 

sementes, tolerando alguns dias com temperaturas de 26,6 a 29,4 graus, 

porém as temperaturas noturnas precisam ser baixas. Segundo Jackson et al. 

(1999), alface do tipo americana necessita de temperaturas entre 23 graus 

durante o dia e 7 graus durante a noite. Pois altas temperaturas podem 

provocar a queima das bordas das folhas externas, e temperaturas baixas 

proximas do congelamento, não provocam danos nas plantas jovens, porém 

seu desenvolvimento será retardado. Essas condições extremas podem 

prejudicar as plantas próximo ao ponto de colheita, e danificará as folhas 

externas. 

Outro fator muito importante que pode afetar esta planta é o fotoperíodo, 

pois a alface exige dias curtos para que possa se manter na fase vegetativa e , 

dias longos para que possa ocorrer o pendoamento (Robinson et al., 1983)  

 

2.2 Cultivo da alface 

 

A alface (Lactuca  sativa  L.) é uma espécie pertencente à família da 

Asteraceae, grupo Lactuceas originou-se de espécies silvestres, ainda 

atualmente encontradas em regiões de clima temperado. Este fato justifica seu 

bom desenvolvimento durante a fase vegetativa em condições de clima mais 

ameno, resistindo até mesmo a situações de geadas leves. Por outro lado, a 

fase reprodutiva da planta, que se inicia com o pendoamento, ocorre em 

temperaturas mais elevadas e dias longos (RESENDE; VIDAL, 2007). 

Essa hortaliça foi muito popular na antiga Roma e, provavelmente foram 

os romanos que a introduziram no norte e oeste da Europa. Com o seu cultivo, 

a alface rapidamente difundiu-se na França, Inglaterra e, posteriormente, para 

toda a Europa, mostrando se tratar de uma cultura popular e de uso extensivo, 

sendo introduzida nas Américas e cultivada no Brasil desde 1647 (DAVIS, et 

al., 1997). De acordo com Filgueira (2003) as cultivares de alfaces utilizadas 

são de coloração verde, em sua maioria, existindo também cultivares com 

folhas arroxeadas. Os tipos de cultivares de alfaces existentes são: 
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Repolhuda-Manteiga, Repolhuda-Crespa (Americana), Solta-Lisa, Solta-

Crespa, Mimosa e Romana. 

A alface é uma hortaliça mundialmente popular (FILGUEIRA, 2000), 

sendo que no Brasil e no mundo é entre as folhosas a que tem maior 

importância, representando cerca de 50% do total consumido desta hortaliça, 

que é cultivada na grande maioria por agricultores familiares (COSTA; SALA, 

2005).  

Segundo Resende e Vidal (2007), os primeiros estudos sobre cultivos 

orgânicos ocorreram na Índia na década de 1920 com Albert Howard que 

desenvolveu pesquisas que ressaltavam a importância da matéria orgânica 

para manutenção da fertilidade e da vida do solo e, conseqüentemente, para 

nutrição das culturas.  

 

2.2.1 Características da cultura 

 

Uma planta de alface com 350 g apresenta, aproximadamente: 56 kCal, 

95,80% de água, 2,3% de hidratos de carbono, 1,20% de proteínas, 0,20% de 

gorduras, 0,50% de sais minerais (13,3 mg de potáss io, 147,0 mg de fósforo, 

133,0 mg de cálcio e 3,85 mg de sódio, magnésio e ferro). Contém ainda 

vitaminas A (245-UI), vitaminas de complexo B (B1 – 0,31 mg e B2 – 0,66 mg) 

C (35,0). As folhas de coloração verde escura, principalmente as folhas 

externas, contêm 30 vezes mais vitamina A que as internas (SIQUEIRA; 

FRANCO, 1988). 

Em relação ao cultivo a alface é extremamente exigente em nutrientes, 

principalmente N, P, K, E Ca, não se podendo despre zar, entretanto, a 

importância dos demais. É uma cultura que apresenta lento crescimento inicial, 

até os 30 dias, quando, então, o ganho de peso é acumulado até a colheita. 

Apesar de absorver quantidades relativamente pequenas de nutrientes, 

quando comparadas a outras culturas, seu ciclo rápido (50 a 70 dias, em 

função de cultivares, épocas e locais de cultivo) a torna mais exigente em 

nutrientes, principalmente no final do ciclo (ZAMBOM, 1982; KATAYAMA, 

1993). 

A cultura de alface é extremamente exigente em água, devido à ampla 

área foliar e a evapotranspiração intensa, tendo sistema radicular delicado e 
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superficial e a alta capacidade de produção. Assim as irrigações devem ser 

freqüentes e abundantes, mantendo a água do solo acima de 80% ao longo do 

ciclo da cultura, inclusive durante a colheita (FILGUEIRA, 2003). 

Sendo de origem europeia e asiática, a cultura é mais bem cultivada nas 

temperaturas noturna inferiores a 15º C, mas não abaixo de 7º C. 

Temperaturas acima de 25º C aceleram o ciclo cultural, resultando em plantas 

menores, com início de pendoamento, ou seja, passando para a fase 

reprodutiva (FILGUEIRA, 2003). Originariamente a alface era uma cultura de 

outono-inverno, no centro sul do Brasil, ao longo do tempo material genéticos 

com boa tolerância de adaptação, permitiu o plantio também durante a 

primavera e o verão. Portanto pela criteriosa escolha de cultivares disponíveis, 

é possível plantar e colher alface, de boa qualidade, ao longo do ano. 

(FILGUEIRA, 2003). 

 

2.3 Adubação 

 

Os adubos orgânicos são bastante recomendados para o cultivo das 

hortaliças como a alface por exemplo, pois, além de fonte de nutrientes, 

beneficiam as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo 

(Sonnenberg, 1985; Kiehl,1985). 

A alface geralmente apresenta boa resposta à adubação orgânica, no 

entan-to, ela varia de acordo com a cultivar e a fonte de adubo utilizada. Ricci 

et al. (1995), estudando composto orgânico (tradicional) na produção de alface, 

verificaram que a adubação com composto proporcionou teores de P, Ca, Mg e 

S significativamente iguais à testemunha com adubação mineral. 

Segundo Souza (1998), algumas espécies olerícolas são mais 

adaptadas ao sistema de produção orgânico como, por exemplo, o repolho. 

Esta hortaliça é a quinta mais produzida no Brasil, o que se deve a excelente 

composição nutricional, a versatilidade do consumo in natura e de 

processamento industrial e às propriedades terapêuticas, que fazem do repolho 

um alimento popular, barato e de grande importância sócio–econômica 

alimentar (Silva Junior, 1991). Por ser exigente em nitrogênio e em potássio, o 

repolho normalmente responde positivamente à adubação orgânica. Silva 

Junior (1991), estudando o efeito da aplicação de esterco curtido na produção 
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convencional de repolho, concluiu que a utilização de 50 t ha-¹ de esterco 

prescinde de suplementação mineral. A utilização exclusiva de composto 

orgânico e/ou de esterco animal para adubação das olerícolas, em sistema 

orgânico de produção, no entanto, tem se mostrado uma prática onerosa, em 

função do grande volume exigido para se obter produções comerciais. Além 

disso, a utilização desses insumos pode vir a ser limitada futuramente pela 

exigência da produção destes sob manejo orgânico. Segundo Altieri (2002), a 

simples substituição de insumos que agridem o ambiente, por outros menos 

agressivos, aumenta os custos de produção e não reduz a vulnerabilidade 

fundamental das monoculturas, o que não atende aos princípios fundamentais 

da produção orgânica de alimentos. A utilização de adubos verdes na 

adubação complementar 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 

existem registros de diversos que, em sua formulação, associam fontes 

orgânicas como turfas, dejetos animais e compostos orgânicos, com fontes 

minerais, tais como fertilizantes minerais solúveis (Mapa, 2009). As indústrias 

de em operação no Brasil têm capacidade de produção entre 10.000 e 50.000 

toneladas anuais, podendo ser consideradas médias empresas (Benites, 2010). 

Segundo o Instituto Agronômico de Campinas (2013), o FOM deve ter no 

mínimo 8% de carbono orgânico total, umidade máxima de 30%, capacidade 

de troca de cátions (CTC) mínima de 80 mmolc/kg e soma de N, P2O5 e K2O 

igual ou superior a 10%. Para o alcance da sustentabilidade agrícola é 

necessária a “redução no uso de fertilizantes solúveis no incremento de fontes 

não tradicionais de nutrientes, como adubação orgânica e a reciclagem de 

resíduos” (Lima et al., 2009). Segundo Zandonadi et al. (2014) é preciso que 

haja critérios rigorosos para o uso das novas tecnologias, uma vez que “o 

aumento da eficiência da adubação dos solos em áreas de cultivo de hortaliças 

é importante tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental”. Já para o 

autor Bissani et al. (2004) salientam que apesar das baixas concentrações de 

N, P e K, quando complementados com adubação mineral, os adubos 

orgânicos propiciam efeitos benéficos às plantas, uma vez que estas 

aproveitam melhor os nutrientes através do sincronismo de liberação ao longo 

de seu desenvolvimento. Vários autores têm relatado melhoria de produção e 
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qualidade de hortaliças como, alface (Luz et al., 2010; Oliveira et al., 2010), 

coentro (Alves et al., 2005), rúcula (Oliveira et al., 2010). 

Os fertilizantes orgânicos bem decompostos ou humificados, em geral 

favorecem ainda o equilíbrio microbiológico no solo, colaborando indiretamente 

para o controle de algumas pragas e doenças (Kiehl, 1985). 

Entre os efeitos da adubação verde na fertilidade do solo estão o 

aumento do teor de matéria orgânica, a maior dis-ponibilidade de nutrientes, a 

maior ca-pacidade de troca de cátions efetiva, a diminuição dos teores de 

alumínio e a capacidade de reciclagem e mobilização de nutrientes (Calegari et 

al.,1993). Es-ses efeitos são bastante variáveis, depen-dendo da espécie 

utilizada, do manejo dado à biomassa, da época de plantio e de corte do adubo 

verde, do tempo de permanência dos resíduos no solo, das condições locais e 

da interação entre esse fatores (Alcântara et al., 2000). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 

comparativamente aos fertilizantes minerais, ainda faltam experimentos de 

campo de longa duração que permitam avaliar com maior precisão a eficiência 

relativa dos FOMs. Essa é uma linha de pesquisa que merece especial atenção 

por parte dos órgãos de pesquisa. O uso desses resíduos orgânicos para a 

produção de FOMs pode eliminar, de imediato, 50% do passivo ambiental 

gerado por eles, em até 2020. 

De maneira geral, as alfaces crescem em roseta, em volta do caule, 

podendo ser lisas ou crespas, formando ou não uma cabeça, com coloração 

em vários tons de verde, ou roxa, conforme a cultivar, essas características 

determinam à preferência do consumidor. O sistema radicular é muito 

ramificado e superficial, explorando apenas os primeiros 0,25m do solo, 

quando a cultura é transplantada em semeadura direta, a raiz pivotante pode 

atingir até 0,60m de profundidade (Filgueira, 2003). 

A presença de adubos verdes auxilia a atividade dos organismos do 

solo, o que pode ser explicado por meio do fornecimento de resíduos vegetais 

que servem como fonte de energia e de nutrientes (Filser, 1995) e da redução 

das oscilações térmicas e de umidade do solo (Sidiras et al., 1984). Muitas 

vezes, esses organismos atuam na reciclagem de nutrientes, sendo seu 

aumento associado ao melhor aproveitamento dos fertilizantes aplicados ao 

solo (Pankhurst; Lynch , 1994). 
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Outra alternativa para elevar a eficiência da utilização de adubos e 

reduzir a dependência de insumos externos é a adubação verde consorciada 

com o cultivo de hortaliças. Em geral, o adubo verde é semeado nas 

entrelinhas da cultura de interesse econômico, permitindo maior eficiência no 

uso da terra (Altieri, 1989). Por isso, essa modalidade apresenta-se 

particularmente interessante para as pequenas propriedades rurais. A 

utilização de adubação verde pode ser também empregada antes do cultivo 

principal para preparar o solo, fixando N e/ou solubilizando nutrientes como o 

P, por exemplo. Algumas espécies como Lupinus Albus (popularmente 

chamada de tremoço branco) ocorrem uma elevada liberação de ácidos 

carboxílicos e prótons da rizosfera como estratégia para a solubilização de P 

(NEUMANN AND RÖMHELD, 2007). 

Ribas et al. (2001) avaliaram o efeito do consórcio com Crotalaria juncea 

sobre a produção do quiabeiro. Segundo os autores, houve diferenças 

significativas no número de frutos colhidos, com maiores valores observados 

em plantas de quiabo consorciadas com a leguminosa em relação ao 

monocultivo. 

A pesquisa aqui apresentada avaliou os efeitos de FOM orgânico (cama 

de frango sem componentes minerais), FOM mineral (cama de frango com 

super triplo), adubo mineral (super triplo) e adubo orgânico (cama de frango) 

sobre a produção de alface Romana (cv. Branca de Paris). 

 

2.4 Adubação foliar 

 

A aplicação de nutrientes, visando a correção de deficiências 

nutricionais, pode ser feita de três modos: diretamente no solo junto com a 

adubação convencional (Cheng, 1985), em aplicação foliar (Pessoa, 1998) e 

via tratamento de sementes. Os produtos comumente utilizados nas adubações 

foliares podem ser adubos simples ou misturas de diversos compostos e 

podem fornecer tanto macro como micronutrientes. Os mais comuns são ureia, 

nitrato de amônio, MAP, DAP, superfosfato, ácido fosfórico, cloreto, sulfato e 

nitrato de potássio e sulfatos de diversos micronutrientes (Cheng, 1985; 

Parducci et al., 1989).  
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O uso da adubação foliar é datada do séculos XIX porem nas 

antiguidade houvesse referências a respeito. O uso de N, P, K, Ca e de Zn e B 

nas folhas é relatado na Alemanha e na Russia a mais de cem anos. 

Anteriormente as aplicações só se faziam com micronutrientes quando estes 

faltavam no solo. Entretanto, atualmente os macronutrientes também passaram 

a ser empregados com resultados satisfatórios. Mas isto, não quer dizer que as 

adubações foliares substituem as adubações feitas no solo. Elas suplementam 

e complementam a adubação do solo. Muitas experiências demonstram que a 

adubação de solo é mais lenta, e a adubação foliar ao contrário.  Os estudos 

para absorção radicular são semelhantes ao de absorção foliar onde o material 

é colocado em contato com a solução onde são submetidas a condições 

desejadas e depois do período de experimente procede-se as avaliações 

(MALAVOLTA, 1980).  

Como acontece na absorção radicular na foliar também ocorre em duas 

fases: passiva e ativa. A adubação foliar é considera um complemento e não 

substituo da adubação feita no solo. Como a parte aérea das plantas também 

possuem a capacidade de absorver água e nutrientes, diversos estudos tem 

contribuído para que a prática da adubação foliar possa ser mais 

intensivamente pesquisada. Áreas que vem sendo continuamente cultivadas, 

como por exemplo, com plantas perenes, tem carência de nutrientes que 

muitas vezes não são corrigidas com adubações no solo. Nestes casos, a 

adubação foliar proporciona melhores resultados. As pulverizações foliares 

com micronutrientes também tem sido satisfátoria com uma única aplicação 

foliar (MALAVOLTA,1980).  

Na folha os nutrientes podem seguir dois caminhos antes de ocorrer sua 

exportação para outros órgãos. O espaço vago entre as célula forma um 

contínuo que é a via apoplástica. Este espaço tem de 3 a 5 % do volume total 

da folha. A segundo caminho é o transporte simplástico, de vai de célula para 

célula através do citoplasma e do plasmodesmas.(ROSOLEM,2002)  

Apesar de ser um mercado significativo na área de fertilizantes, a 

adubação foliar tem uma atenção limitada da pesquisa, principalmente no 

Brasil, a falta de informações deixam técnicos, agricultores e até mesmo as 

empresas que fabricam os fertilizantes foliares á mercê do mercado 

(ROSOLEM, 2002).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na área experimental do Departamento de 

Agronomia das Faculdades Integradas de Ourinhos – FIO/FEMM, Ourinhos – 

SP (22º 55’ 21.2’’ de latitude sul, 54º 54’ 25.5’’ de longitude oeste, e 492 m de 

altitude), cuja classificação climática de Köeppen é definida como Cfa – clima 

temperado úmido com Verão quente. A temperatura média anual é de 21,2º C, 

com temperatura média do mês mais quente de 24,4º C e do mês mais frio de 

17,1º C. A precipitação média anual é de 1339 mm, com média de precipitação 

no mês mais chuvoso de 199 mm e no mês mais seco de 41 mm. 

 

3.1 Fertilidade do solo do canteiro. 

 

O solo dos canteiros apresentou característica química: matéria orgânica 

= 24 g dm-3; pH em CaCl2 = 6,8; P Resina-1 = 263 mg dm-3; K = 4,3 mmolc dm-3; 

Ca = 87 mmolc dm-3; Mg = 47 mmolc dm-3; H + Al = 14 mmolc dm-3; S = 15 

mmolc dm-3; Al+3 = 0 mmolc dm-3; SB = 138 mmolc dm-3; CTC = 153 mmolc dm-3; 

V% = 91%; Cu = 1,4 mg dm-3; Fe = 13 mg dm-3; Zn = 5,8 mg dm-3; Mn = 4,5 mg 

dm-3 e B = 0,28 mg dm-3; Cuja análise granulométrica do latossolo vermelho 

escuro apresentou: Argila = 548 g kg-1; Silte = 71 g kg-1 e Areia = 381 g kg-1. 

 

3.2 Características da Cultura  

 

A cultivar utilizada foi Lucy Brown, do tipo Alface Americana, sendo 

adquirida da empresa produtora de mudas hidroceres sediada no município de 

Santa Cruz do Rio Pardo no estado de São Paulo.  

As mudas utilizada foram  

 

3.3 Delineamento aplicado ao ensaio. 

 

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, sendo 6 

tratamentos e 4 repetições. 

Os tratamentos foram:  
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T1 - Initiate Soy + Liqui Plex Bonder 

T2 - Liqui Plex + Liqui Plex Bonder 

T3 - Liqui Plex Ca-Mg-B + Liqui Plex Bonder 

T4 - Crain Set + Liqui Plex Bonder 

T5 - Liqui Plex Bonder  

T6 - Testemunha (absoluta) 

 

 A dosagem padrão 1 L ha-1 para todos os tratamentos. 

Cada parcela de 1,80 m2, continha 3 linhas de 1,80 m, no espaçamento 

de 0,30 m entre plantas e entre linhas, ou seja 24 plantas por parcela. 

 

3.4 Desenvolvimento do ensaio 

 

O transplante para canteiros de céu aberto, foi efetuada em 28/03/2017. 

Adubação de plantio efetuada de composto orgânico, sendo esterco 

bovino curtido, incorporado ao solo 10 dias antes do transplante das mudas na 

dose de 5 kg m-2, ou seja, 50 t ha-1. Adicionados adubos mineral, na dosagem 

de 350 kg ha-1 no formulado (NPK) 06-24-12. Após incorporação foi irrigado os 

canteiros. 

Aplicação inicio-se após 7 dias do transplante, sendo feita aplicações 

semanais com auxílio de pulverizador costal (manual) com ponta de 

pulverização AD 110-015, num total de 7 aplicações, na oitava semana foi 

efetuada a colheita das plantas, dia 23/05/2017. Os manejos foram feitos 

conforme necessidade da cultura. 

 

3.5 Avaliações na cultura da alface. 

 

As avaliações foram efetuadas logo após a colheita, cortou-se rente ao 

solo as quatro plantas centrais. Foi feita a pesagem da planta com auxilio de 

uma balança analítica, a contagem das folhas externas que não formaram 

cabeça, o diâmetro da cabeça (com auxílio de fita graduada), pesagem da 

cabeça, contagem do numero de folhas da cabeça e pesagem da cabeça após 

a secagem em estufa de circulação de ar forçada de marca prevtech para 

quantificar a matéria seca da cabeça. 
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3.6 Analise estatística  

 

Resultados submetidos a teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observa-se resultados significativos em análise de variância (tabela 1) 

entre os fertilizantes foliares aplicados ao decorrer do ciclo da cultura, para as 

características diâmetro de cabeça, massa de matéria fresca comercial e 

massa de matéria seca do produto comercial da planta de alface. 

 

Tabela 1 – Resultados de avaliações efetuada em alface americana submetidos a diferentes 

fertilizantes foliares. 

 Diâmetro (cm) Peso (g) PMS (g) 

Iniate Soy + Bonder 39 ab 277 b 18,3 b 

Liqui Plex + Bonder 36 b 127 c 11,6 c 

Liqui Plex Ca-Mg-B 

+ Bonder 

 

35 b 110 c 8,2 d 

Grain Set + Bonder 39 ab 376 a 22,3 a 

Bonder 42 a 292 ab 17,0 b 

Testemunha 36 b 135 c 9,1 cd 

C.V. (%) 6,4* 17,7* 10,3* 

* Teste ‘f’ a 1% de probabilidade 

 

Observa-se o diâmetro de cabeça comercial houve resultados 

significativos quando submetido à aplicação do fertilizante Liqui Plex Bonder 

que contém em sua formulação Nitrogênio, Fosforo, Potássio e 8% de 

complexante aminoácidos, sendo que não se diferiu do fertilizante Crain Set + 

Liqui Plex Bonder que contém em sua formulação Enxofre, Manganês, zinco e 

5% aminoácidos e do fertilizante Initiate Soy + Liqui Plex Bonder que contém 

em sua formulação Cobalto, Cobre, Zinco, Manganês, Molibdênio, Ferro e 5% 

aminoácidos.  

Portanto os tratamentos, liqui plex + bonder, liqui plex Ca-Mg-B + Bonder 

não obteve bons resultados, pois não se se diferiu da testemunha que foi o 

tratamento absoluto. Havendo somente resultados significativos com a 
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aplicação do produto somente contendo macro nutrientes, Nitrogenio, fosforo e 

potássio. 

Observando-se massa frescas do produto comercial, não se diferiu o 

fertilizante Liqui Plex bonder e Crain Set + Liqui Plex Bonder, portanto os 

mesmos se diferenciam no tratamento, pois o Grain Set contém 

micronutrientes. Sendo assim o uso da aplicação do fertilizante 5 isolado ou 

associado a outros fertilizantes com presença de micronutrientes como 

Manganês e Zinco vão ser significativos. Pois o tratamento liqui plex bonder 

não se diferiu do iniate soy + bonder, sendo um produto que contém apenas 

micronutrientes e associado com liqui plex bonder vai ter também macro 

nutrientes, sendo assim apresentando resultados em massa da cabeça e 

diâmetro, havendo grande importância para a cultura que são comercializadas 

a cultura da alface em cabeça. 

Segundo Bebé et al. (2003), aos 20 DAT, com a adição de Zn sem 

aplicação de P, houve um incremento linear da massa fresca do caule (MFCA), 

massa fresca da raiz (MFRA), massa seca do caule (MSCA). Em ensaios 

realizados na cultura do milho realizado por Arrieche e Ramírez (1998), 

também identificou um incremento na massa seca de 45,5% em relação à 

testemunha quando se adicionou Zn ao solo. Entretanto Zink (1966) não 

encontrou efeito das aplicações de Zn aplicado via foliar na cultura de alface. 

O fertilizante Grain Set + bonder apresentou efeito significativo sobre a 

variável PMS, pois apresentou resultado sobre os demais tratamentos. Sendo 

que nos demais tratamentos se diferenciaram entre si, não havendo diferença 

somente entre liqui plex + bonder e Liqui plex Ca-Mg-B com a testemunha que 

foi absoluta. Portanto na avalição do peso da matéria seca também não houve 

diferença significativa sobre o liqui plex bonder e o iniate soy + Bonder como 

nas demais variáveis. 
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5. CONCLUSÂO 

 

A aplicação do fertilizante Grain Set + Liqui Plex Bonder demonstraram 

resultados representativos sobre massa seca, assim não diferenciando do Liqui 

Plex Bonder em massa fresca e Diâmetro de cabeça. Portanto o Fertilizante 

Liqui Plex Bonder isolado ou associado vai apresentar resultados significativo 

sobre a cultura da alface devido à importância dos macronutrientes presentes 

no mesmo. 
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