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1. 

t. RESUMO

O presente trabalho. conduzido nos campos experimen

tais do Departamento de Agricultura e Horticultura da Escola Supe

rior d.e Agricultura "luiz de Queiroz". da Universidade de São Paulo 

e no Laboratório de Sementes. pertencente ao mesmo Departamento. vi 

sou avaliar o efeito dâ adubação nitrogenada sobre a prod�ção e qu!!_ 

lidada de sementes de alface (Lactuca sativa L.). Utilizou-se semen 

tas da cultivar Gorga. Os tratamentos usados foram O s 10, 20 e 40 

gramas de N por m2
• 

� ( o 
As sementes foram armazenadas em camara seca 23 C e 

35% UR) durante 7 meses. Durante esse período, foram realizados, em 

4 épocas com intervalos bimestrais, testes de germinação, primeira 

contagem de germinação, velocidade de emergência, porcentagem da e

mergência, peso de 1000 sementas e determinação do teor da umidade. 
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Foram feitos estudos de campo1 determinando-se o pe

so da matéria seca das mudas aos 30 dias após semeadas e a determi

nação do peso da matéria fresca das plantas no ponto comercial. 

Para as condições do experimento. chegou-se às se

guintes conclusões: 

a) A ajubação nitrogenada nao afetou a produção e a qualidade

das sementes de alface;

b) Os testes de laboratório nao foram totalmente satisfatórios

para avaliar a qualidade das sementes de alface;

e) Houve uma correlação positiva entre os níveis de nitrogênio

e o peso das sementes. fazendo exceção o tratamento D (Ní

vel III),

d) Inicialmente houve diferenças no desenvolvimento das mudas

dos diversos tratamentosi

e) As sementes da cultivar Gorga nao apresentaram dormência lo

go após a sua colheita.
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2. lNTRODUÇÃO

Entre os fatores que influenciam a produção de uma 

cultura, o uso de sementes melhoradas tem um importante papel. 

Tecnologistas de sementes afirmam que a utilização 

de sementes de alta qualidade genética. em substituição a comum,con 

tribui com aumentos ponderáveis na produtividade agrícola. DEL0UCHE 

e POTTS (1974) afirmam que a utilização de sementes de boa qualida

de pode proporcionar acréscimos de 10 a 20% na produtividade de urna 

determinada espécie ou cultivar. 

A qualidade fisiológica de um lote de sementes. com

preende uma série de atributos que determinam o seu valor para a se 

meadura e dentre eles destacam-se. segtindo TOLEDO e MARCOS FILHO 

(1977), os seguintes: pureza varietal. pureza física; germinação.v� 

lor cultural, vigor, teor de umidade, presença de microorganismos, 
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presença de insetos, uniformidade e peso volumétrico. 

E mais frequente o uso de fertilizantes nos campos de 

produção de sementes do que nas lavouras de consumo (TOLEDO e MAR

COS FILHO. 1977). Poucos trabalhos foram desenvolvidos visando veri 

ficar o efeito de nutrientes sobre a produção e qualidade das semen 

tes. As pesquisas existentes no País com essa finalidade. sao prat,!_ 

camente inexistentes, de modo que a utilização dos fertilizantes e 

feita com base nos resultados obtidos para as respectivas culturas 

de consumo. 

Devido ao exposto e à importância do assunto. o pre

sente trabalho teve por objetivo estudar os efeitos dos diferentes 

níveis de nitrogênio na produção e qualidade das sementes de alface 

(Lactuca sativa L. ) •
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3. REVISÃO DA LITERATURA

Os nutrientes minerais estão envolvidos em todas as 

fases de crescimento e reprodução da planta. Um fornecimento adequ�. 

do desses nutrientes provoca o desenvolvimento normal dos tecidos 

reprodutivos, inicialmente pela manutenção de uma superfície foliar 

grande e fisiologicamente ativa que, em retorno, produz os metabÓl.!_ 

tos e reguladores de crescimento, necessários para o desenvolvimen

to das flores, frutos e sementes/ KOZLOWSKI (1971) ,estudando o cre� 

cimento e desenvolvimento das plantas, cita o nitrogênio como sendo 

o mais importante nutriente mineral para o crescimento e reprodução

da planta. Sua justificativa é o fato de que, em muitas regiões, e�

pecialmente em solos arenosos,v,rande quantidade de nitrogênio e oer

dida pela lixiviação e consequentemente faz-se necessário a sua

aplicação.
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Tentando enfatizar a importância dos nutrientes so� 

bre a produção e qualidade das sementes, DELOUCHE (1971) relatou que 

a fertilidade do solo e os fertilizantes aplicados, bem como as de

mais práticas culturais têm grande influência sobre a qualidade e a 

quantidade das sementes produzidas. 

Ainda DELOUCHE (1972), comentando sobre os efeitos n_l:!_ 

tricionais do solo sobre a produção e qualidade das sementes con

cluiu que. dentro de certos limites as plantas tem a capacidade de 

compensar, no seu rendimento e ritmo reprodutivo. as diversas defi

ciências do meio ambiente; o efeito mais pronunciado da baixa ferti 

lidada é a menor produção. Também ressaltou que as plantas compen

sam as deficiências do meio ambiente, reduzindo a quantidade e nao 

a qualidade de sementes. Mas mesmo assim, o autor referiu-se a exis 

tência de trabalhos de diversos cientistas que indicaram efeitos n� 

gativos de deficiências nutricionais sobre a qualidade das sementes 

de diversas culturas. 

POPINIGIS (1974) diz que o método mais utilizado pa-

ra medir a qualidade da semente é o teste de germinação. Todavia. 

a perda da capacidade germinativa e a última e mais desastrosa con

sequência do processo de perda de qualidade. 

Posteriormente. TOLEDO e MARCOS FILHO (1977). fazen

do referências ao vigor das plantas ascendentes como condição que 

afeta a vitalidade das sementes, destacaram que as plantas fracas 

geralmente produzem sementes deficientes de reservas nutritivas e 
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com embriões mal desenvolvidos.Destacaram também que é praticamente 

inexistente os ensaios relacionados ao uso de fertilizantes em cam

pos de produção de sementes. 

Foi ressaltado também por ALTEN e SCHULTE (1942) que 

o efeito dos fertilizantes pode acarretar diferenças fisiológicas em

sementes de plantas geneticamente similares e que o aumento na velo 

cidade de germinação, causado pela adubação, pode ser devido à açao 

dos nutrientes sobre os enzimas de semente. 

A literatura referente à influência do nitrogênio s� 

bre a produção e qualidade das sementes de alface (Lactuca sativa L.) 

é escassa. Devido a este fato. procurou-se reunir trabalhos de pes

quisa sobre a importância dos nutrientes para outras hortaliças que 

relacionem nutrição e características das sementes. 

STUART e GRIFFIN ( 1946). estudando a influência do ni 

trogênio sobre a produção de sementes de cebola. em estufa de vi

dro, verificaram que, com o maior nível de N, as plantas tiveram um 

desenvolvimento vegetativo acentuado, produzindo grande quantidade 

de bu�bqs. mas que se obteve baixo rendimento de sementes por plan

ta. 

Já HAWTHORN (1952), estudando a interação de umidade 

do solo, níveis de N e espaçamento, sobre a produção de sementes·de 

cenoura. verificou que a adição de N aumenta consideravelmente a pr� 

dução de sementes. 
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Procurando caracterizar a importância dos nutrientes 

sobre a qualidade das sementes, HARRINGTON (1960) fez referências a 

diversos trabalhos sobre o assunto� JAMES e BANCROFT (1951), estu

dando a influência dos nutrientes na qualidade das sementes do tre 

vo vermelho, observaram que a germinação não foi afetada pelos ní

veis de nitrogênio; SCHUOEL (1952) não encontrou diferenças signif�

cativas na germinação de sementes de cebola, quando produzidas em 

campo com ou som adubação N, P. K. Ca e s. mas que, na produção to

tal de sementes por área. houve diferenças bem significativas; PEN

DLETON (1954) relatou que a adubação nitrogenada em beterraba açuc�_ 

reira aumentou suficientemente a produção de sementes. assim comobe 

neficiou a sua germi�ação. 

EGUCHI (1960), observando o efeito do N e a maneira 

de aplicação em repolho e couve chinesa, sobre a produção de semen

tes, verificou que o l'J influi na produção de sementes e que a melhor 

aplicação é em cobertura e em epoca oportuna. Verificou também, no 

repolho� que a maior percentagem de sementes grandes foi encontrada 

no tratamento em que se obteve um maior rendimento. Contudo, não en 

controu diferenças significativas quanto ao peso de 1000 sementes e 

porcentagem de germinação. 

AUSTIN (1965) analisando o comportamento das semen

tes de ervilha, originárias de plantas que receberam nitrogênio.pla.!2_ 

tas que receberam nitrogênio e fósforo e plantas que nao receberam 

adubos, verificou, em experimento de campo, que após 2 semanas de 
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semeadura as plântulas emergiram respectivamente 84%, 82% e 82%.Di� 

se ainda que a emergência final foi em torno de 95% e 100% para 

todos os tratamentos. donde se conclui que, na cultura da ervilha, 

o nitrogênio não influi na velocidade e porcentagem de emergência.

Ainda AUSTIN (1965), produzindo sementes de ervilha 

em estufa de vidro e utilizando solução nutritiva com diferentes do 

ses de N e de P. concluiu que sementes produzidas com ausência de 

nutrientes (testemunha) germinaram mais rapidamente� seguida pelas 

sementes oriundas dos tratamentos N e NP. 

AUSTIN e LONGOEN (1965), analisando a influência dos 

nutrientes sobre o desenvolvimento das plantas e desempenho das se

mentes produzidas, verificaram que a nutrição das plantas de agrião 

não afeta a constituição das sementes no que diz respeito ao nitro

gênio e potássio, enquanto que a concentração de fósforo é afetada. 

Disseram ainda que as sementes dos diversos tratamentos possuiam t� 

manha semelhante e apresentavam o mesmo percentual de germinação.Os 

mesmos autores destacaram que, em ervilha, a deficiência de nitrog� 

nio das plantas mães não provoca efeito sobre o desempenho das se

mentes. 

De acordo com AUSTIN e LONGDEN {1966), que estudaram 

o efeito da adubação mineral (NPK) e orgânica sobre a produção e a

qualidade de sementes de cenoura, o tratamento com presença de ni

trogênio beneficiou a produção. isto é, quando havia alta densidade 

de plantas. Concluiram também que a aplicação de nitrogênio não afe 
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tou a germinação, assim como a emergência das plântulas no campo. 

Anali-sando a composição das sementes. verificaram ainda que aquelas 

originárias de plantas com altos níveis nitrogênio> na análise 

química relativa ao teor de fósforo e potássio, revelaram baixos teó 

res. 

Hawthorn e Pollard� citados por SOFFER e SMITH{l974c), 

encontraram uma relação inversa entre a aplicação de nitrogênio no 

solo e a produção e germinabilidade das sementes de ervilha. isto é, 

quanto mais rico o solo em N, menor a produção e a porcentagem de 

germinação das sementes. 

GILL et aZii (1975). estudando a influência de três 

diferentes níveis de N e P, sobre a produção de sementes de couve

flor, em 2 anos consecutivos, concluiram que a produção de sementes 

foi grandemente influenciada quando se aplicava os maiores nívais de 

N e P, Quando se aumentava apenas o N, apresentou resultados signi

ficativos somente no primeiro ano. 

CAMPOS et aLii {1975) estudaram o efeito de níveis 

e modo de aplicação de fertilizantes na germinação de sementes de 

quiabo e concluiram que, o modo de aplicação. associado a níveis e

levados de fertilizantes. prejudica a germinação das sementes. 

Segundo o que se verifica na literatura existente, 

com referência à alface (Lactuca sativa L.). constata-se que; além 

dos nutrientes. fatores como instalação e condução da cultura.exer

cem influência marcante sobre a produção e qualidade das sementes. 
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Segundo KNOTT (1957), a semente de alface germina com 

a temperature do solo variando de 4,s
º
c a 26

°
C, e a temperatura mé

dia mensal do ar, mais indicada para o bom desenvolvimento e produ-

- O O 
çao dessa cultura. esta entre 15,5 C e 18�3 C. 

KOSAR e THOMPSON (1957), trabalhando com armazenamen 

to de sementes de alface a 10
°

c e variando a umidade relativa. du

rante 4 anos, concluiram que a melhor resposta para as sementes du

rante este período foi com uma umidade relativa compreendida entre 

46% e 58%. 

Também BACCHI (1960), estudando durante 4 anos o e

feito da umidade relativa e temperatura sobre a longevidade das se

mentes armazenadas de alface (Laatuca sativa L.), mostrou que a lon 

gevidade das sementes decresce com o aumento da umidade relativa e 

temperatura. 

Para o desenvolvimento da cultura de alface (Laatuoa 

sativa L.), foi constatado por BRANCO e COUTO (1962) que o nitrogê

nio é o nutriente que promove maior aumento na produtividade. Em se 

gundo lugar aparece o fósforo. A interação nitrogênio e fósforo e 

significativa e a utilização conjunta desses dois elementos provoca 

um aumento na produção de massa verde. 

Muitos fatores podem influir na qualidade das semen

tes de alface. 

THOMPSON (1937) observou o efeito da adubação N P K, 

em ensaios de vasos, sobre a qualidade de sementes de alface. Em 2 
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anos de trabalho, verificou que as sementes provenientes de plantas 

adubadas apresentaram porcentagem de germinação significativamente 

superior-àquelas que não receberam adubo. 

O autor observou também, que as sementes colhidas nas 

primeiras colheitas apresentaram menor poder germinativo do que a

quelas de colheitas posteriores, isto é, em plantas fisiologicamen

te mais velhas. 

Em trabalho citado por HARRINGTON (1960). Hawthorn e 

Pollard (1956) observaram que a viabilidade de sementes de alface, 

produzidas em parcelas férteis, não foi influenciada pelos níveis de 

nitrogênio e fósforo. 

HARRINGTON (1960), trabalhando com sementes de alfa

ce, cenoura e pimenta, em vasos com solução nutritiva, estudou a in 

fluência de N, P, K e Ca sobre a germinação e produção de sementes. 

Concluiu que os resultados de germinação, para as sementes oriundas 

de tratamentos com baixas doses de N, não diferiram daquelas origi

nárias de solução completa e que a produção de sementes foi reduzi

da com baixos níveis de N, 

SCAIFE e JONES (1970) encontraram uma alta correlação 

entre o peso das sementes de alface e o peso da massa verde das pla.!2_ 

tas colhidas. Salientaram ainda, que o experimento foi instalado em 

condições uniformes e ausência completa de competição entre plantas. 

Para avaliar c1·e o vigor pode ser um indicador de com 

portamento da cultura de alface em condições de campo, SMITH et aLii
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(1973) realizaram uma série de testes e concluiram que existe uma 

relação entre o vigor e peso das sementes e que.as sementes menos vi 

gorosas,são mais lentas em seu crescimento quando colocadas no cam

po e qua produzem um número significativamente inferior de plântu

las. Disseram ainda que a vigor das sementes pode ser usado para 

avaliar o potencial de desempenho no campo. 

SOFFER e SMITH (1974b), estudando a qualidade de se

mentes de alface que diferiam quanto ao tamanha e peso, encontraram 

que as plantas originárias de sementes grandes e pesadas tiveram i

nicialmente um desenvolvimento maior que as provenientes de semen

tes pequenas e leves. Com a continuação do desenvolvimento da cult� 

ra, no estágio da floração, as plantas provenientes de sementes pe

quenas e leves se equipararam em crescimento às plantas provenien

tes de sementes grandes e pesadas. Concluiram ainda que nao houve di 

ferença significativa quanto à produção. 

SHARPLES e KUEHL (1974) trabalharam com quatro vari� 

dadas de alface e verificaram que o vigor das plântulas foi altame.!2_ 

te correlacionado com o peso e tamanho das semGntes, sendo que o Pi;: 

so das sementes mostrou-se mais importante do que o tamanho. 

SOFFER e SMITH (1974a), estudando a relação entre o 

florescimento, produção e qualidade de sementes de alface, conclui

ram que a produção e qualidade de sementes não foram afetadas por 

colheita precoce, carência de chuvas ou de nutrientes, durante a Úl 

tima metade do período de florescimento. 
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SOFrER e SMITH (1974D). estudando os efeitos nutri

cionais sobre a produção e qualidade das sementes de alface. encon

traram uma correlação positiva entre níveis de N. produção de semen 

tes. peso de sementes e vigor das plântulas. O aumento dos níveis 

de nutrientes afetou o peso das sementes, composição e o desempenho 

das plântulas. 

Scaife e Jones; Sharples; Smith; Welch e Little, to

dos citados por SOFFER e SMITH (1974c), encontraram uma correlação 

positiva entre o peso da semente de alface, tamanho e o vigor das 

plântulas. 

No que diz respeito à influência dosmacronutrientes 

na produção e qualidade das sementes, apesar da literatura escassa 

e contraditória. a maioria das pesquisas realizadas comprovaram que 

estes nutrientes, muitas vezes. influam a ponto de limitar a produ

çao e produtividade das hortaliças, Para o caso da alface, foi cons 

tatado que o N é o elemento de maior importância, tanto para pro

dução da massa verde, quanto para produção de sementes. 
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4. MATERIAL E MtTOOO

4.1 - Instalação do Ensaio 

O experimento de campo foi executado na area experi

mental do Setor de Horticultura do Departamento de Agricultura e 

Horticultura. da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 

em Piracicaba, SP. 

O solo da área experimental é Latossol série "Luiz de 

Queiroz" (RANZANI et alii , 1966). A análise de solo, feita no labo 

ratório da Ultrafértil S.A •• em São Paulo, forneceu os resultados 

apresentados no Quadro 1. 

A determinação do nitrogênio foi feita no Centro de 

Estudos de Solo e Geologia da ESALQ e apresentou um teor de 0.178%. 
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Quadro 1 - Características químicas do solo da área experimental. 

PH 
% 

Carbono 

5,6 2,80 0,60 

Equiv. Miligrama p/100 Milili 
tros de Terra Fina Seca ao Ar 

0,53 

e ++ ++ 
a Mg 

a.ao

Al
+++ 

0,00 

O solo, apos receber o devido preparo, foi nivelado 

com o objetivo de facilitar as irrigações por sulco, Foi feita uma 

adubação básica de 20 g/m2 de P
2

0
5 

e 6 g/m2 de K
2
0, recomendada por 

FILGUEIRA (1972). isto para uma maior uniformidade, usando-se respe_� 

tivamente, o superfosfato simples (20% de P 
2 

0
5

) e o cloreto de potás 

sio (60% de K
2
0). 

Utilizou-se sementes de alface (Laatuca sativa L.). 

da cultivar Gorga, por ter bom comportamento em quase todos os me

ses do ano (SIMAO. 1960). Apresenta-se com folhas crespas e tenras, 

aceita pelos consumidores. Floresce com aproximadamente 100 dias 

após a semeadura e encerra o ciclo (vegetativo e reprodutivo) aos 

150-160 dias.

A semeadura foi efetuada em canteiros no dia 16 de j� 

nho de 1976. O canteiro foi coberto com folhas de palmeira e isola

do com tela de nylon. 
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As plantas foram irrigadas diariamente na sementeira 

com regador. 

As mudas foram transplantadas para o campo no dia 21 

de julho de 1976, tendo sido selecionadas as mais vigorosas. 

O replantio das mudas que falharam foi feito 5 dias 

apos o transplante. 

Os tratamentos fitossanitários foram feitos sistema

ticamente a base de Maneb e Zineb para proteger o experimento das 

doenças e com Mevinphos e Endrin, para controle das pragas. As dosa 

gens foram as indicadas pelos fabricantes. As capinas foram feitas 

entre fileiras com cultivador e entre plantas com enxada. 

O delineamento usado no ensaio de adubação obedeceu 

ao de blocos casualizados, com 4 tratamentos e 4 repetições. Os tr� 

tamentos corresponderam aos diversos níveis de nitrogênio, conforme 

segue no Quadro 2. 

Quadro 2 - Quantidades de sulfato de amônia usadas nos tratamentos 

do experimento. 

TRATAMENTOS 

A =  Testemunha 

8 = Nível I

e =  Nível II 

D= Nível III 

Sulfato de amônia (g/m2
)

o 

10 

20 

40 
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Foram aplicadas as mesmas quantidades no plantio e em 

cobertura a cada 15 dias (FILGUEIRA, 1972), até que as plantas atin 

gissem 120 dias após serem transplantadas. 

O espaçamento inicial foi de 1,00 m x 0,40 m até aos 

90 dias depois da semeadura. Nesta data, efetuou-se o desbaste. fi

cando as plantas distando de 1,00 m entre fileiras e o.ao m entre 

plantas, permanecendo a partir daí, apenas 20 plantas úteis por paE_ 

cela. A área útil da parcela foi de 14,40 m2
, considerando-se somen 

te as duas linhas centrais. 

4.2 - Testes Preliminares 

As sementes foram colhidas manualmente e homogeneiz� 

das cada repetição, em divisor de amostras Centrífugo Dean Gamet, 

em novembro de 1976. Feito isto, foram pesadas as sementes de cada 

um dos tratamentos. Em seguida, efetuou-se os testes de pureza físi 

ca, de uma amostra de cada tratamento e germinação. assim como a de 

terminação do teor da umidade, com o objetivo de caracterizar o ma

terial que foi analisado no transcorrer do trabalho. Os testes depu 

reza física e germinação, além da determinação do teor de uwi1ad e  

(método da estufa a 1os
0
c), foram efetuados de acordo com as Regras 

para Análise de Sementes (BRASIL. M.A., 1967). 
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4.3 - Testes de Laboratório 

As análises foram realizadas no Laboratório de Semen 

tes do Departamento de Agricultura e Horticultura, da Escola Supe

rior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo,em 

Piracicaba, SP. 

As sementes permaneceram armazenadas em câmara seca. 

com 35% de umidade relativa do ar e temperatura média de 23°c, no 

próprio L9boratório de Sementes, no período compreendido entre de

zembro de 1976 a junho de 1977. Durante esse período, foram efetua

dos testes de germinação e de vigor, peso de mil sementes a determi 

nação do teor de umidade das sementes. em quatro épocas distintas.a 

saber: dezembro de 1976, fevereiro, abril e junho de 1977. Essas é

pocas foram designadas, no presente trabalho, por E1, E2• E3 e E4 i 

respectivamente. 

4.3.1 - Germinação 

Os testes de germinação foram realizados com 4 repe

tições de 50 sementes.para cada tratamento.e colocadas em germina

dor marca BURROWS, à temperatura constante de 20°c. 

As sementes foram colocadas sobre papel chupão espe

cial. em caixa de plástico transparente ( "gerbox") e a avaliação das 

plântulas foi realizada aos 7 dias após a instalação dos testes, se 

gundo critérios das Regras para Análise de Sementas (BRASIL, M.A., 
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1967). 

4.3.2 - Primeira contagem de germinação 

Este método foi realizado para determinar quais os 

tratamentos mais vigorosos. Foi realizado em conjunto com os testes 

de germinação. Constou do registro da porcentagem de plântulas nor

mais (CAMARGO e VECCHI, 1971) e executado no quarto dia após a ins

talação de cada teste. 

4.3.3 = Emergência 

Os testes de velocidade de emergência e porcentagem 

de emergência foram conduzidos em canteiros. no setor de Horticultu 

ra do Departamento de Agricultura e Horticultura da Escola Superior 

de Agricultura "Luiz de Queiroz". constando cada tratamento de 4 re 

petições de 50 sementes. Cada uma dessas repetições constou de uma 

linha de 1,00 m de comprimento, na qual foi efetuada a semeadura, 

distando 0.10 m de cada. As sementes foram distribuidas a uma pro

fundidade de 0,5 cm, tomando-se o cuidado de se fazer com que o es

paçamento entre as sementes fosse uniforme e constante. 

Durante o desenvolvimento dos testes, o solo foi man 

tido com umidade suficiente para proporcionar boas condições para a 

emergência das plântulas. 

A partir da emergência da primeira plântula. foram 
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efetuadas contagens diárias do numero de plântulas emergidas, até 

que esse número se mantivesse constante para cada uma das parcelas 

CTHRONEBERRY e SMITH, 1955; MAGUIRE, 1962). Foram consideradas emer 

gidas as plêntulas cujo comprimento da plúmula era de aproximadame!!_ 

te o.s cm. 

Após a estabilidação da emergência. computou-se a po!. 

centagem de emergência. A velocidade de emergência foi calculada se 

gundo MAGUIRE (1962). por meio da seguinte fórmula: 

onde: VE = velocidade de emergência; 

D 
n 

N
1

• N
2

, Nn = número de plântulas emergidas na primeira, se

gunda e última contagem, respectivamente, 

0
1

, 0
2

, 0
0 

= número de dias decorridos da semeadura à primei

ra, segunda e última contagem, respectivamente. 

4.3.4 - Peso de 1000 sementes 

Foi determinado o peso de 1000 sementes de cada tra

tamento. nas quatro épocas. segundo as Regras para Análise de Semen 

tes {BRASIL, M.A., 1967). 

4.3.5 - Determinação de umidade 

Durante o desenvolvimento do trabalho, isto é. por 

ocasião de cada época do período experimental. a umidade das ssmen-
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o tes foi determinada. em estufa a 105 C, durante 24 horas, conforme 

as R egras para Análise de Sementes (BRASIL. M.A •• 1967). 

4.4 - Análise Química das Sementes 

A análise química das sementes foi realizada no Lab� 

ratõrio de Nutrição de Plantas, do Centro de Energia Nuclear naAgri 

cultura - CENA (ESALQ/USP), visando à obtenção dos teores de nitro 

gênio, fósforo e potássio. 

A metodologia usada para determinação desses elemen

tos foi a convencionalmente adotada na área de Nutrição de Plantas 

do Departamento de Química da ESALQ, e descritas em SARRUGE e HAAG 

(1974). 

4.5 - Estudos de Campo 

Após a obtenção dos resultados de laboratório. foram 

semeadas. em 15 de abril de 1977, sementes oriundas dos quatro tra

tamentos, com o objetivo de determinar o peso da matéria seca das 

plantas aos 20 dias após semeadura e o peso da matéria fresca das 

mesmas, no ponto de colheita. 

Para o plantio comercial. foi feita uma adubação bá

sica e uniforme a todos os tratamentos, de 20 g/m2 de P
2
0

5
• 1 g/m2

de N. a cada 15 dias. perfazendo um total de 3 g/m2 e 6 g/m2 de K
2
0 

(FILGUEIRA, 1972). usando-se respectivamente o superfosfato simples 



23. 

(20% de P
2
0

5
), o sulfato de amônia (20% de N) e o cloreto de potás

sio (60% de K
2
0). 

4.5.1 - Determinação da matéria seca das plantas 

Após 20 dias de semeadas. foram retiradas 60 mudas 

por tratamento, isto é, 15 mudas por repetição, para se determinar 

o peso da matéria seca. Este material permaneceu 24 horas sobre pa

pel toalha de marca "Xuga". com a finalidade de perder o excesso de 

umidade. Em seguida, foram conduzidas a uma estufa, regulada a uma 

temperatura de soºc. permanecendo até que o material atingisse peso 

constante. O peso da matéria seca das plantas foi determinado em ba 

lança analítica Mettler, modelo K-7, com precisão de 0,01 g. 

4.5.2 - Determinação do peso da matéria fresca das plantas 

A colheita das plantas. ao atingir o ponto de colhe.!_ 

ta, foi efetuada em quatro épocas. ou seja: 30 de junho, 4 de julho, 

8 de julho e 12 de julho de 1977, respectivamente, E
1

, E
2

, E
3 

e E
4

• 

As plantas colhidas foram imediatamente lavadas. pesadas e anotadas. 

4.6 - Método Estatfstico 

Os dados obtidos nos testes de germinação, primeira 

contagem de germinação, porcentagem de emergência e análise química 

das sementes. foram transformados em are sen 1%. conforme SNEOECOR 

(1948) a analisados estatisticamente. 
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A análise dos dados obtidos de todos os valores de

terminados. obedeceu aos esquemas que se encontram nos Quadros 3 e 

4, de acordo com PIMENTEL GOMES (1970). 

Quadro 3 - Esquema utilizado para análise de variância empregado nas 

determinações de N, P. K e determinações referentes ao 

ensaio de campo. 

Causas de Variação 

Blocos 

Tratamentos 

Resíduo 

T o t a l 

G.L.

3 

3 

9 

15 

Quadro 4 - Esquema utilizado para análise de variância, empregado 

nas quatro épocas da velocidade e porcentagem de emergê.!:!_

eia. peso de 1000 sementes. porcentagem de germinação e 

primeira contagem de germinação. 

Causas de Variação G.L.

l:pocas 3 

Tratamentos 3 

Resíduo 9 

T o t a 1 15 
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O teste adotado foi o de Tukey, para a comparaçao en 

tre as médias. ao nível de 5% de probabilidade. 

As análises foram executadas no Departamento de Mate 

mática a Estatística da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei 

roz". da Universidade de são Paulo. 
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5. RESULTADOS

5.1 - Produção de Sementes

A anális� da variância dos dados referentes à produ

çao de sementes. revelou valores de F nao significativos, ao nível 

de 5% de probabilidade, para os efeitos de tratamentos. 

O Quadro 5 mostra os resultados obtidos dos quatro 

tratamentos, nas quatro repetições. e o coeficiente de variação. 

Quadro 5 - Produção de sementes. Resultados obtidos nas quatro rep� 

tições (em gramas/parcela). 

REPETIÇÕES 
TRATAMENTOS�------------------

II III IV 

A 403.,9 497 ,5 397,0 450,7 

i:3 354-,0 384,0 479,3 346,9 

e 488,3 31Ll 291,3 563,4 

o 278,0 358,4 485,1 358,9 

c.v. = 24,39% 

437,27 

391,05 

413,52 

370.10 
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5.2 - Testes Preliminares 

Em seguida tem-se. através do Quadro 6, os resulta

dos obtidos nas determinações do teor de umidade. porcentagem de p� 

reza e de germinação. 

Quadro 6 - Teor de umidade. porcentagem de pureza e germinação. 

Teor de Pureza Germinação TRATAMENTOS umidade 
(%) 

(%) (%) 

A 9,1 97,0 94 

B 9,2 97 ,4 96 

e 9,4 98,6 98 

o 9,3 96,1 96 

5.3 - Testes de Laboratório 

5.3.1 - Germinação 

A análise da variância dos dados obtidos. referentes 

aos estudos de germinação, mostrou valores de F não significativos. 

ao nível de 5% de probabilidade. 

Os valores médios obtidos das quatro repetições, pa

ra as quatro é:Jocas testadas, e o coeficiente de variação. acham-se 

no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Germinação. Resultados obtidos nas quatro epocas (x =are 

sen 1%).

!:POCAS 

TRATAMENTOS 

1� 2� 3� 4� 

A 77 ,56 81, 54 79,31 82,20 

B 78,65 82,20 80,03 77 ,74 

e 82 .,39 83,57 84,42 76,77 

o 79., 31 75, 91 83,90 80,32 

e .v. = 3,58% 

5.3.2 - Primeira contagem de germinação 

A análise de variância dos dados obtidos. referentes 

à primeira contagem de germinação, revelou valores de F não signif,!_ 

cativos, ao nível de 5% de probabilidade. 

No Quadro 8 encontram-se os valores médios obtidos 

das quatro repetições, para as quatro épocas testadas, e o coefici

ente de variação. 

Quadro 8 - Vigor: Primeira contagem de qerminaçãc. Resultados obti

dos nas quatro épocas (x = are sen ./Yi ). 

l=POCAS 

TRATAMENTOS 

1� 2� 3� 4� 

A 71,76 76,58 78,46 73,46 

8 75,86 77,99 77 ,73 72,85 

e 79,81 51, 54 83,57 74,74 

D 76,74 73,36 80.16 76,92 

c.v. = 3,56% 
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5.3.3 - Emergência 

A aplicação da análise da variância mostrou. p a ra 

os dados  referentes à velocidade e porcentagem de emergência. v� 

lares de F significativos para épocas. a nível de 1% de probabilida 

de. Quanto ao efeito dos tratamentos, verificou-se que nao foram sig 

nificativos, ao nível de 5% de probabilidade. 

O teste de Tukey constatou, para velocidade e porce� 

tagem de emergência, que as época s  E
2

, E
3 

e E
4 

são signi ficativame_n_ 

te superiores a epoca E1, ao nível de 1% de probabilidade, mas nao 

diferem entre si. 

No Quadro 9 encontram-se os resultados obtidos de 

quatro repetições, para as quatro épocas, a diferença mínima signi

ficativa (d.m.s.), e o coeficiente de variação (C.V.), referentes ao 

teste de velocidade de emergência. 

Quadro 9 - Vigor� Velocidade de emergência. Resultados obtidos nas 

quatro épocas (x = Índice de velocidade de emergência). 

!:POCAS 
TRATAMENTOS 

1� 2� 3� 4� 

A 9,46 a 14,76 14,67 a 14,45 

8 7,69 b 14,06 13,83 ab 14,81 

e 7,73 b 15. 10 13,29 b 14,31 

D 7,94 b 15,40 13,65 ab 14,73 

d .m. s. 5% (Tukey.J 1,25 

C.V. = 4,39% 
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Os resultados obtidos das c:uatro épocas, referentes 

à porcentagem de emergência, a diferença mínima significativa (d.m. 

s.). e o coeficiente de variação (C.V.). acham-se no Quadro 10. 

Quadro 10 - Vigor: Porcentagem de emergência. Resultados obtidos nas 

quatro épocas (x = are sen /% ), 

tPOCAS 
TRATAMENTOS 

1� 2� 3� 4� 

A 53,43 a 72,05 73,05 70, 18 

B 44,71 b 70,18 68,87 73,57 

e 44,71 b 77 · ºª 67,62 71,56 

D 45,86 b 77 · ºª 69,73 74,66 

d.m. s. 5% CTukay) 7,26 

c.v. = 4,98% 

5.3.4 � Peso de 1000 sementes 

A análise estatística dos dados relativos ao peso de 

1000 sementes mostrou, para tratamentos,. velares de F significati

vos, ao nível de 1% de probabilidade. Quanto às énocas, verificou

-se que nao foram significativas. ao nível de 5% de probabilidade. 

O teste de Tukey constatou que o tratamento C (nível 

II) é significativamente supertor ao tratamento A (testemunha), ao

nível de 1% de probabilidade, e dos tratamentos B (nível I) e O (ní 

val III), ao níveJ de 5% de probabilidade. Os tratamentos B (nível 
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I) e D (nível III) sao significativamente superiores ao tratamento

A (testemunha), ao nível de 1% de probabilidade. 

No Quadro 11 encontram-se os resultados obtidos para 

cada tratamento, nas quatro épocas. a diferença mínima significati

va (d.m.s.) e o coeficiente de variação (C.V.). 

Quadro 11 - Peso de 1000 sementes. Resultados obtidos nas quatro e

pocas (em gramas/tratamento). 

l=POCAS 
TRATAMENTOS 

l'; 2� 3'; 4'; 

A 1. 111 a 1,081 a 1,098 a 1,095 a 1,096 a

B 1,147 b 1,130 b 1,148 b 1,162 bc 1,146 b 

e 1 # 173 e 1,180 e 1,161 b 1,181 c 1,173 e 

D 1,155 bc 1,112 b 1. 142 b 1,152 b 1.,140 b 

d.m.s. 5% (Tukey) 0,0250 

c.v. = º· 99%

5.3.5 = Determinação de umidade 

No quadro 12 apresentam-se os resultados obtidos pa

ra cada tratamento. nas quatro épocas ., referentes às determinações 

do teor de umidade. 
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Quadro 12 - Umidade das sementes armazenadas em camara seca nas q�� 

tro épocas. Médias de duas repetições(%). 

l:PQCAS 

TRATAMENTOS 
1� 2� 3� 4� 

A 5,8 6,5 6,5 7,5 

B 5,6 6,2 6,7 7.5 

e 6,0 6,3 6,3 7,4 

o 5,9 6,6 6,9 7,1 

5.4 - Análise Química das Sementes 

5.4.1 ., Determinação de nitrogênio 

A análise da variância dos dados obtidos, referentes 

à determinação de nitrogênio, revelou valores de F não significati

vos, ao nível de 5% de probabilidade, para os efeitos de tratamen

tos. 

No quadro 13 encontram-se os resultados obtidos nas 

quatro repetições dos quatro tratamentos, e no Quadro 14, os mesmos 

resultados, transformados em are sen 1%". e o coeficiente de varia-

ção (C. V.). 
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Quadro 13 - Determinação de nitrogênio. Resultados obtidos nas qua

tro repetições (%).

REPETir,nEs 
TRATAMENTO 

II III IV 

A 6,78 7,15 6,99 7,08 7,00 

B 7,25 6,84 6,92 7,68 7,17 

e 6,77 7,05 7,38 7,06 7,06 

D 7,93 6,75 7,56 7,82 7,51 

Quadro 14 - Determinação de nitrogênio. Resultados obtidos nas qua

tro repetições: (x = are sen 1% ). 

REPETIÇÕES 
TRATAMENTOS X 

I II III IV 

A 15,12 15.45 15,34 15,45 15,34 

8 15,56 15,12 15,23 16.11 15,51 

e 15,12 15,34 15,79 15,45 15,43 

D 16,32 15,12 16,00 16,22 15,92 

c.v. = 2,33% 

5.4.2 = Determinação de fósforo 

A análise de variância dos dados obtidos, referentes 

à determinação de fósforo. revelou, para tratamentos, valores de F 

significativos. ao nível de 1% de probabilidade. 

O teste de Tukey constatou que o tratamento A (teste 
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munha) é significativamente superior aos tratamentos C (nível II) e 

D (nível III), ao nível de 1% de probabilidade, e do tratamento B 

{nível I), ao nível de 5% de probabilidade. Os tratamentos B {nível 

I). C (nível II) e D (nível III). não diferiram entre si. 

No quadro 15 encontram-se os resultados obtidos nas 

quatro repetições, dos quatro tratamentos, e no Quadro 16. os mes

mos resultados transformados em a re sen 1%, a diferença mínima sig

nificativa (d.m.s.) e o coeficiente de variação (C.V.). 

Quadro 15 - Determinação de fósforo. Resultados obtidos nas quatro 

repetições (%).

REPETIÇÕES 
TRATAMENTOS X 

I II III IV 

A 1,36 1,35 1,32 1,32 1,33 

B 1,29 1,28 1,23 1.26 1,26 

e 1,29 1,23 1,28 1.20 1,25 

o 1,28 1,23 1,24 1,26 1,25 

Quadro 16 - Determinação de fósforo. Resultados obtidos nas quatro 

repetições (x = are sen 1% ) •

REPETIÇÕES 
TRATAMENTOS X 

II III IV 

A 6,70 a 6,67 a 6,60 a 6,60 a 6,64 a 

B 6,52 b 6,49 b 6,37 b 6,45 b 6,46 b 

o 6,52 b 6,37 b 6,50 ab 6,29 e 6,42 b

D 6,49 b 6,37 b 6,39 b 6,45 b 6,43 b

d.m. s. 5% (Tukey) º· 14 

e.V. .. 0 7 98%
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5. I, .3 .. Determinação de potãss io

A análise de variância dos dados obtidos, referentes 

à determinação de potássio, revelou, para tratamentos. valores de F 

significativos ao nível de 1% de probabilidade. 

O teste de Tukey constatou que o tratamento A (teste 

munha) é significativamente superior aos tratamentos C (nível II) e 

D (nível III), ao nível de 1% de probabilidade, e ao tratamento B 

(nível I), ao nível de 5% de probabilidade. Os tratamentos 8 (nível 

I),C (nível II) e D (nível III). não diferiram entre si. 

No Quadro 17 encontram-se os resultados obtidos nas 

quatro repetições, dos quatro tratamentos, e no Quadro 18, os mes

mos resultados, transformados em are sen ,/% , a diferença mínima si_r:_ 

nificativa (d.m,s.) e o coeficiente de variação (C.V.). 

Quadro 17 - Determinação de potássio. Resultados obtidos nas quatro 

repetições (%). 

REPETIÇÕES 
TRA T Af1ENTOS •. 

I II III IV 

A 1,30 1,20 1,20 1,10 1,20 

8 1,20 1,00 0,90 1.10 1,05 

e 1,05 0,95 1,00 0,95 0,98 

D 1,00 0,95 0,90 0,90 0,93 
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Quadro 18 - Determinação de potássio. Resultados obtidos nas quatro 

repetições (x = are sen 1% ). 

REPETIÇÕES 
TRATAMENTOS 

II III IV 

A 6,55 a 6,29 a 6,29 a 6,02 a 6.,29 a 

8 6.29 b 5,74 b 5,44 b 6,02 a 5,87 b 

e 5,88 e 5,59 b 5,74 b 5,59 b 5,70 b 

D 5,74 e 5,59 b 5,44 b 5,44 b 5,55 b 

d.rn. s. 5% (Tukey) 0,38 

C.V. "' 3,04%

5.5 - Estudos de Campo 

5.5.1 - Determinação da matéria seca das plantas 

A análise estatística da determinação da matéria se

ca mostrou, para tratamentos, valores de F significativos, ao nível 

de 1% de probabilidade. 

O teste de Tukey constatou que o tratamento D (nível 

III) é significativamente superior aos tratamentos A (testemunha) e

B (nível I), ao nível de 1% de probabilidade, e do tratamento C (ní 

vel II). ao nível de 5% de probabilidade. Os tratamentos A (testemu 

nha), 8 (nível I) e C (nível II), nao diferiram entre si. 

Os valores obtidos nas quatro repetições, dos diver

sos tratamentos, a diferença mínima significativa (d.rn.s.) e o coe

ficiente de variação (C.V.), encontram-se no quadro 19. 
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Quadro 19 - Determinação de matéria seca. Resultados obtidos nasqu� 

tro repetições, dos diversos tratamentos (em gramas/paE_ 

cela). 

REPETIÇÕES 
TRATAMENTOS 

I II III IV 

A 0,80 a 0,86 a 0,66 a 0,63 a 0,7375 a 

B 1,08 b 0,91 a 1,29 b 1,17 b 1, 1125 a 

e 0,97 b 0,97 a 1,67 b 1,06 b 1, 1675 b 

o 1,86 e 1,49 b 1,80 c 1,71 e 1,7150 c 

d.m.s. 5% (Tukey) 0,4332 

C.V. = 16,59% 

5.5.2 - Determinação do peso da matéria fresca das plantas 

A análise da variância dos dados, referentes à prod� 

N 

ça o  de matéria fresca, revelou valores de F nao significativos. ao 

nível de 5% de probabilidade, para os efeitos de tratamentos. 

No Quadro 20, encontram-se os resultados obtidos nas 

quatro repetições e o coeficiente de variação. 
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Quadro 20 - Produção de matéria fresca. Resultados médios obtidos 

nas quatro repetições. dos diversos tratamentos {em gr� 

mas/ parca la) 

REPETIÇÕES 
x TRATAMENTOS 

II III IV 

A 230,8 . 241.5 217,6 298,0 246,97 

B 180,1 184,9 252.7 348,8 241,62 

e 211,3 173,2 185,2 267,4 209,27 

D 168,0 221,4 259,3 290,0 234,67 

c.v. = 13,73% 
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6. DISCUSSÃO

6.1 - Produção de Sementes 

Os resultados obtidos no presente trabalho contrariam 

aqueles alcançados por SOFFER e SMITH ( 1974c) que trabalhar,:'lm com 

sementes de alface, HARRINGTON (1960) com sementes de alface. cenou 

ra e pimenta e HAWTHORN (1952), EGUCHI (1960), Pendleton (citado por 

HARRINGTON, 1960), AUSTIN e LONGDEN (1966), DELOUCHE (1971 e 1972) 

e GIL et alii (1975), que trabalharam com outras hortaliças e que o.!:_ 

tiveram resultados positivos na produção de sementes aumentando-se 

os níveis de N no solo. Os resultados obtidos no presente trabalho 

(Quadro 5) não apresentaram diferenças significativas entre os tra

tamentos. Possivelmente isso se deva às condições em que o experi

mento foi conduzido, pois o solo era de alta fertilidade, conforme 
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se verifica no Quadro 1. Em solos de boas qualidades químicas, uma 

suplementação com adubo pode não dar resposta muito evidente (REIS.§_ 

NAUER. QU!CK e VOSS, 1976). Além disso, algumas hortaliças podemnão 

responder à adubação nitrogenada em termos de produção de semente, 

ou mesmo responder negativamente, como é o caso da cebola (STUART e 

GRIFFIN. 1946) e ervilha (Hawthorn e Pollard. citados por s01-FER e 

SMITH. 1974c). 

6.2 - Qualidade da Semente 

A qualidade da semente em laboratório foi mensurada 

através dos testes de germinação. vigor e peso de 1000 sementes. 

6.2.1 - Teste de germinação 

A germinação nao foi afetada pelos níveis de N, pois 

os resultados das análises (Quadro 7) não apresentaram diferenças 

significativas entre os tratamentos. Resultados semelhantes foramob 

tidos por HARRINGTON (1960) e Hawthorn e Pollard (citados por HAR

RINGTON, 1960) também em alface. O nitrogênio parece não afetar di

retamente a germinação de sementes de outras hortaliças. Assim,Schu 

del (citado por HARRINGTON, 1960), em estudos com sementes de cebo

la, EGUCHI (1960), com sementes de repolho, Eguchi (citado por HAR

RINGTON, 1960), com sementes de couve chinesa, AUSTIN e LONGOEN 

(1965), com sementes de agrião e ervilha, AUSTIN e LONGOEN (1966),
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com sementes de cenoura e Hawthorn e Pollard {citados por SOFFER e 

SMITH, 1974c), com sementes de ervilha, chegaram a resultados seme

lhantes. 

No entanto, alguns autores como THOMPSON (1937),est� 

dando sementes de alface, e Pendleton (citado por HARRINGTON. 1960). 

com sementes de beterraba açucareira, encontraram influência do ni

trogênio na germinação das sementes, não coincidindo com os resulta 

dos obtidos no presente trabalho. 

Ainda com relação ao Quadro 7, observa-se que não ho� 

ve diferença significativa entre a germinação das sementes nas 4 

épocas, ou seja, nos 4 períodos de armazenamento. Com isso, pode-se 

dizer que a cultivar Gorga produz sementes sem dormência logo apos 

a colheita. Em geral, a maioria das cultivares de alface apresentam 

dormência fisiológica, logo apos a colheita das sementes. havendo 

necessidade de se armazenar por um período mínimo de 2 a 3 meses,an 

tas de serem utilizadas. 

6.2.2 - Testes de vigor 

6.2.2.1 - Primeira contagem de germinação 

Os resultados da primeira contagem de germinação(Qua 

dro 8) foram semelhantes aos observados para os testes de germina

ção. Assim, de um modo geral. constatou-se que não houve influência 

do nitrogênio nas quatro épocas. 
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6.2.2.2 - Emergência 

Os resultados dos testes de velocidade de emergência 

e porcentagem de emergência (Quadros 9 e 10), foram também semelhan 

tes aos de germinação e de primeira contagem. quanto aos tratamen

tos nas quatro épocas; assim, o vigor das sementes mostrou-se indi

ferente ao aumento do nível de nitrogênio. Resultados idênticos fo

ram obtidos por AUSTIN e LÓNGDEN (1965) estudando sementes de ervi

lha e agrião, AUSTIN e LONGDEN (1966) com sementes de cenoura. AUS

TIN (1965} com sementes de ervilha e DELOUCHE (1972). Por outro la

do, SOFFER e SMITH (1974c) encontraram uma correlação positiva en

tre níveis de nitrogênio e o vigor das plântulas de alface. Fox e 

Albrecht (citados por HARRINGTON. 1960) e DELOUCHE (1971), em estu

dos com outras espécies, concluiram que altas concentrações de ni

trogênio têm grande influência sobre o vigor das sementes. 

Como se pode verificar, estas observações sugerem a 

necessidade de novos estudos sobre a influência do N na qualidade 

de sementes de alface. Os resultados da porcentagem de germinação e 

dos testes de vigor nas quatro épocas. também não foram afetados p� 

lo nitrogênio. Provavelmente seja devido à excelente constituição 

química do solo em que foi instalado o experimento e que o N lança

do nos diversos tratamentos tenha sido excessivo. não causando ne

nhuma reação na planta. 
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6.2.3 - Peso de 1000 sementes 

Os resultados do peso de 1000 sementes nas quatro e

pocas (Quadro 11),mostram que os tratamentos diferiram quanto à ut.!_ 

lização dos níveis de nitrogênio, De um modo geral, constatou-seque 

a ausência de nitrogênio (A) foi o tratamento que produziu semente 

de menor peso e que o tratamento C (nível II). em que se empregou a 

quantidade de 20 g/m2 foi a de maior peso, 

-Estes resultados, quando comparados com os dos tes

tes de vigor, discordam dos obtidos por SHARPLES e KUEHL (1974);SMI 

TH et alii (1973); Scaife e Jones. Sharples, Smith, Welch e Little 

(citados por SOFFER e SMITH, 1974c), que trabalharam com sernentes de 

alface. 

Considerando-se os resultados obtidos e a bibliogra

fia consultada, pode-se salientar que existe uma correlação positi

va entre os diversos níveis de N, o peso das sementes e o vigor das 

plântulas. SOFFER e SMITH (1974c) encontraram essa mesma correlação 

em sementes de alface. No presente trabalho não se obteve esta cor

relação positiva entre níveis de N, peso das sementes e vigor das 

plântulas. Duas suposições se pode levantar, ou os testes de labora 

tório não foram capazes de detectar esta diferença, ou para estacu.!_ 

tivar, o N influiu apenas no peso das sementes, mas n�o no vigor. 

De uma maneira geral, a literatura existente sobre o 

estudo da influência do vigor da semente sobre o desempenho das plân 

tulas, no campo, é discordante. 
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Alguns autores observaram diferenças e outros nao,ao 

estudarem o comportamento de plântulas originárias de sementes com 

diferentes níveis de vigor. 

6. 3 - Anã 1 i se f\u í mica das Sementes

Com relação à análise química das sementes, foi fei

ta com o obj8tivo de fornecer uma informação adicional. 

Como sé pode verificar, a determinação de nitrogênio 

nos diversos tratamentos não afetou a composição deste elemento(Qu� 

dro 14). Já para as determinações de fósforo e potássio (Quadros 16 

e 18), o tratamento A, não adição de nitrogênio, diferiu dos demais. 

Pressupõe-se que, em virtude do solo onde foi instalado o experime� 

to ser rico em N, P, K, conforme se observa pelos resultados apre

sentados pela análise química(Quadro 1). o nitrogênio excessivo co

locado, teve ação antagônica aos dois outros elementos (P e K), con 

cardando com AUSTIN e LONGDEN (1966) e HAWORTH e� alii (1966), que 

obtiveram resultados semelhantes com beterraba. 

6.4 - Estudos de Campo 

6.4.1 = Determinação da matéria seca das plantas 

No presente trabalho foram evidenciadas diferenças e� 

tre os diversos tratamentos e a determinação da matéria seca das mu 

das (Quadro 19), concordando com os resultados obtidos por SOFFER e 
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SMITH (1974b)i SHARPLES e KUEHL (1974) e SMITH et alii (1973). 

6.4.2 = Determinação do peso da matêria fresca das plantas 

Quanto à determinação do peso da matéria fresca das 

plantas (Quadro 20). a influência do vigor da semente somente fo:i. 

observada na sementeira. Com poucos dias de transplantadas não se 

percebia mais diferenças entre os diversos tratamentos, concordando 

com os resultados obtidos por SOFFER e SMITH (1974b), e discordando 

dos resultados obtidos por SCAIFE e JONES (1970). Enquanto as mudas 

se nutriam de suas próprias reservas, percebia-se diferenças bem mar 

cantes entre os tratamentos. Logo que foram transplantadas, possi

velmente por passar a se manter dos nutrientes existentes no solo, 

esta diferença entre os tratamentos deixou de existir. 

O presente trabalho é a primeira tentativa de se es

tudar a influência da adubação nitrogenada das plantas sobre a pro

dução e qualidade ds sementes de alface, em nosso meio. Os resulta

dos aqui alcançados sugerem que se deva dar continuidade à pesquisa, 

havendo portantoº possibilidades de obtenção de resultados promiss� 

res para a melhoria da qualidade das sementes dessa composta, 



46. 

7. COl'JCLUSÕES

Dos estudos realizados nas condições do experimento e 

a interpretação dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

a) a adubação nitrogenada não afetou a produção e a qualidade

das sementes de alface (Laatuaa sativa L.);

b) os testes de laboratório não foram totalmente satisfatórios

para avaliar a não influôncia da adubação nitrogenada sobre

a qualidade das sementes de alface (Laatuea sativa L.);

c) houve uma correlação positiva entre os níveis de nitrogênio

e o peso das sementes, com exceção do tratamento O (nível

III):

d) inicialmente houve diferenças no desenvolvimento das mudas

dns diversos tratamentos:



47. 

e) es sementes da cultivar Gorga nao apresentaram dormência lo

go após a sua colheita.
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ô. SUMMARY 

The present work was conducted in the experimental 

area and seed laboratory of Agricultura and Horticultura Oepartment 

of Escola Superior de Agricultura "Luiz de nueiroz", Piracicaba,Bra 

zil, in arder to study the effect of N fertilization on prnduction 

and quality of lettuce (Lactuca sativa L.) "Gorga" seed. The treat 

ments were O, 10, 20 and 40 g N/plant. 

o 
Seed were storaged in dry chamber (23 C and 35% RU) 

during 7 months. During this period, it was dane germination test, 

first counting of germination, emergency velocity, emergency per

centage, one thousand seeds weight and water content, in 4 period 

of two months intervals. 

In fiel d triaL i t was detsrmined dry weirrht of 30 

days seedlings and fresh weight of commercial plants. 
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For the. experirnent conditions. it 1r-1as concluded that: 

a) N fertilizer did not affected the seed production and qua

lity_

b) laboratory tests were not totally satisfactory to avaliate

the lettuce seed quality;

e) there was a positive correlation batween N levels and seed

weight but treatment D CIII level) •

d) firstly there were differences in seedlings development

with treatments;

e) Gor:1-a' s seeds did not have dormency just after harvesting.
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