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PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE ALFACE (LaQtuQa ~ativa L.)
SOB COBERTURA PLASTICA E EM CA.r.1POABERTO NO ACRE.

A utilizaçáo de pl~stico na agricultura teve
início nos anos quarenta, nos Estados Unidos, depois no Japão, Itá
lia, ~'rança e outros países. A plasticultura nesses países tem se
difundido de tal forma que atualmente se constitui em um complemeE
to indispensável e tem revolucionado algumas práticas culturais
tradicionalmente empregadas. Em alguns países como no Japão, a
plasticultura encontra seu campo de aplicação independente do cli
ma, tipo de cultura e demais fatores.

No Brasil, país de vocaçao agrícola, com ter
ras férteis e possuidor de diversos tipos de clima, a produção de
hortigrangeiros com a utilização de plástico, poderá tomar impu!
so, com significativo aumento de produção por area, redução de
mão-de-obra e dos gastos de imsumos, proporcionando cultivos na en
tre-safra.

No Estado do Acre, as condições climáticas, di
ficultam a produção de hortaliças, principalmente no período de
maior precipitação pluviométrica, quando o excesso de umidade no
solo e alta umidade relativa e temperatura, formam um ambiente pr~
pício ao ataque de fungos e bac t.ê.rí.a s , Nestas condições, o uso de
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plástico é altamente benéfico com resultados grandemente positivos
na produção de hortaliças, como tem demonstrádo experiências desen
volvidas pela UEPAEde Rio Branco, desde 1981, com as culturas de
~]face, repolho, couve-flor, feijão-vagem e tomate. Segundo pesqu!
»a s realizadas nu Est.ado, o plantio de cebola em março/abril torna·-
~e iTi&vel, can a util.ização da cobertura plástica para formação de
iuuda s I podendo esta cobertura ser posteriormente utilizada para pr~
d1h;iio de outras hortaliças.

Diante da grande importância do emprego de cober
1,\1:;1 plá~tica para a produção de hortaliças nas condições locais, e~ I
4•. (;-, t.i.aba Lho teve como objetivo comparar a produtividade de diversas
(;IU..tivares de a l face sob cobertura plástica e em campo aberto.

Avaliou-se cinco cultivares (Valmaine, Vit.ória
I.:~::· ~dnt:<.,) An t.âo , (;reat. Lakes, Âurea e Crespa Simpson) c om semeadura
em outub.f."o/84 em dois sistemas de cultivo: uma sob cobertura pLa s t.L

(~a e O\.1.t r a a ceu abezt.o . utilizou-se uma cobertura plástica de
llhl' ";';:Bw com 2,;>Om de altura usada anteriormente para produção de

illll.'I,;'"·! \1E:-: cehola em fevereiro, março e abril. Usou-se um plástico
i.~·,"-\Hrpar:~Ilte de 0, 15mmde espessura. Para o plantio a ceu aberto cl

~X~H foi correspondente ãquela da cobertura plástica. Cada cultivar
til.' ~1.Vrü.iadaem uma área útil de 6, 30m2 seguindo o espaçamento de
u . lO!tl X O, 30m.

Na sementeira e no local para transplantio, apl~

m:~:I
"' nül.tdtto .de amônio/m~ em interv~los dfe 15 dias .. A iHrrigação. .•. '" I
'lll.hu'aol por aspersao e as oap i.na s oram manuaas , ouve ani.c i.o
,1\:' """01. r.éncia de c.ercosporiose em todos os tratamentos, o que
.:~t.l1·."Croladocom ap.l í.caç í.o de"::"L:.qicidas â be.se de Maned.

C\\··i~H~ como adubação básica, 6g de N, 24g de P205 e l2g de K20

lOU.t.ros de esterco de curral/m2. Emcobertura foi aplicado

foi

Pelos resul tados apresentados na 'l'abela 1, obse,E
vavse q1...H.:.~ a produção de alface sob cobertura plástica foi superior

ao plantio a c~u aberto, para todas as cultivares. A cultivar Vitõ
1i a df.! f)anto Antão foi a mais produtiva nos dois sistemas de cul ti
VO, «om um ganho de 9.985Kg/ha no plantio sob cobertura plást.ica.
As plantas produzIdas ::;ob cobertura plástica apresentaram melhor
formaçãv e maior tamanho, enquanto que as plantas cultivadas fora
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da cob •.:.rtura plástica apresentaram um desenvolvimento minimo e qu~
lid.ade inferior.

TABELA 1 - Produção comercial e peso médio de plantas de cinco eul
tivares de alface em cultivo sob cobertura plástica e em
campo aberto. Semeadura em outubro/84. Rio Branco,AC.

Cultivar ~om_ cobertura ~~1! Sem cobertura .Elástica
Rendimento Peso medio Rendimen-to--Peso médio'

___ ._~~/ha) (g) p.<g/!~~L ._~.i9J.__

Vitória Santo Antão
Valmaine
Crespa Simpson
Great Lakes
Áurea

2"4.937
17.127
17.095
14.666
11.778

312
115
211
398
290

14.952
11. 222

8.524
11. 016

6.825

115
79

66
82
72

,_. -- --_._--_.~---------
Constata-se a eficência. do uso de cobertura plá~'

ica (casa de vegetação) para a produção de hortaliças ~as condições
e clima quente-úmido, com uma maior produc âo poz: área e produto de

_ elhor qualidade para comercialização.
Com os resultados alcançados neste ensaio E

bservações 1teriores de produção de outras hor t.a Lã cas conclui-se
lla d cobertura plástica é a tecnologia de produção mais segura ac

.rodutor no periodo de chuva no Acre. Esta tecnologia garant.e ma í.or
roduc âo , melhor qualidade do produto colhido e meno;.." yasto de defen
ivos agrlfolas.


