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RESUMO
No paisagismo urbano a vegetação pode ser composta por diferentes tipos de
plantas, dentre as plantas utilizadas temos a espécie Antirrhinum majus L. conhecida
como boca-de-leão. As mudas de plantas ornamentais de maneira geral podem ser
conduzidas em bandejas de plástico e isopropileno, copos plásticos, sacos plásticos,
entre outros. Assim, torna-se necessário o estudo da melhor forma de condução de
mudas, pois poucas pesquisas têm sido desenvolvidas com essa espécie. Com isso,
o objetivo foi verificar o efeito das diferentes formas de condução de mudas de bocade-leão. O experimento foi realizado no viveiro de mudas ornamentais da
Universidade Federal de Viçosa-Campus Rio Paranaíba. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado composto por três tratamentos (bandeja
de isopropileno, canteiro e copo de plástico) com 15 repetições. As características
avaliadas foram germinação, número de folhas e alturas das plantas. As
características avaliadas foram submetidas à análise de variância e suas médias
foram comparadas pelo teste de Tukey a 0,05 de significância. Verificou-se diferença
significativa entre as características avaliadas. Observou-se para a característica de
germinação que as formas de condução com bandeja e copo proporcionaram
melhores resultados em relação ao canteiro. Além disso, verificou-se que o número
de folhas foi menor no tratamento com canteiro em relação aos outros tratamentos.
Para a característica de altura observou-se que os tratamentos em copo e bandeja
não diferiram entre si, sendo o que apresentou menor altura foi o tratamento em
canteiro. Assim, dentre as diferentes formas de condução a bandeja e o copo
obtiveram destaque em todas as características avaliadas.
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DIFFERENT FORMS OF DRIVING SNAPDRAGON (Antirrhinum majus L.)
ABSTRACT
At the urban landscaping the vegetation may be composed of different types of
plants, among plants used there is a specie Antirrhinum majus L. known as
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snapdragon. The ornamental plant generally can be conducted in plastic trays and
isopropylene, plastic cups, plastic bags, among others. Thus, it becomes necessary
to study the best way of driving seedlings, because little research has been
undertaken on this specie. This study aimed to verify the effect of different forms of
driving seedlings snapdragon. The experiment was conducted in the nursery of
ornamental plants at the Universidade Federal de Viçosa-CampusRio Paranaíba.
The experimental design was completely randomized design consisting of three
treatments (tray isopropylene, greenway and plastic cup) with 15 repetitions. The
evaluated characteristics were germination, leaf number and plant height. The data
was submitted to analysis of variance and means were compared by Tukey test at
0.05 significance. There was a significant difference between the characteristics
evaluated. We observed that the conduction with tray and cup provided better results
for the characteristic of germination compared to the greenway. Furthermore, it was
found that the number of leaves was lower in the greenway treatment compared to
other treatments. For the height characteristic it was noted that the treatment in cup
and tray did not differ, and the treatment in the greenway which presented the lowest
height. Thus, among the different ways of management, the tray and cup have
obtained featured in all evaluated characteristics.
KEYWORDS: landscaping, tray and cup.

INTRODUÇÃO
No paisagismo urbano a vegetação pode ser composta por diferentes tipos de
plantas, podendo ser espécies arbóreas, herbáceas, trepadeiras, coníferas e
arbustivas. Um paisagismo bem planejado torna-se o ambiente mais agradável e
harmonioso, trazendo um bem-estar para a população que frequenta o ambiente.
Para a escolha das espécies utilizadas no paisagismo urbano deve se levar em
consideração características próprias de cada espécie, dentre essas características
temos o ciclo da planta, a adequabilidade, as cores das flores ou folhagens,
arquitetura da copa e facilidade no cultivo das espécies utilizadas (ALMEIDA &
ALMEIDA, 2009; NIEMEYER, 2011). Dentre as plantas utilizadas no paisagismo
urbano temos o cultivo da espécie Antirrhinum majus L. (LORENZI, 2013).
A espécie A. majus L. conhecida popularmente como boca-de-leão é uma
planta ornamental originária da região mediterrânea da Europa e pertencente à
família Plantaginaceae. É uma planta herbácea, bastante utilizada em floricultura e
paisagismo, perene de pequeno porte, no entanto cultivada habitualmente como
anual. A espécie A. majus L apresenta grandes cachos de flores, cores brilhantes,
amarelo, branco, rosa, roxo, dentre outras, de diversas tonalidades e perfume suave
com forma que lembram um focinho de felino, daí seu nome popular (Figura 1). A
propagação desta espécie é realizada por semente, sendo o outono e o inverno as
épocas mais indicadas para a semeadura. A espécie pode ser utilizada em maciços,
bordaduras, jardineiras, canteiros e vasos ou flor-de-corte (LORENZI, 2013).
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FIGURA 1. Uso paisagístico de mudas de boca-deleão (Antirrhinum majus L.) no campus
de Rio Paranaíba, Minas Gerais
Fonte: SILVA (2014.).
Diante disso, as mudas de plantas ornamentais, de maneira geral, podem ser
conduzidas de várias formas. A forma de condução baseia na associação do
recipiente e substrato em que serão produzidas as mudas. Os recipientes mais
usados na produção de mudas de diversas espécies são bandejas de plástico
(MASSON et al., 1991), bandejas de isopropileno (PENTEADO, 2010), copos
plásticos (COSTA et al., 2010), sacos plásticos, com dimensões de 14 x 16 x 0,006
cm; 15 x 20 x 0,006 cm e 12 x 20 x 0,006 cm são os mais utilizados (PAIVA &
GOMES, 2011) tubetes (FERRAZ & ENGEL, 2011; GOMES & PAIVA, 2011), entre
outros.
O produtor além de escolher a forma de condução das mudas, ele deverá
adequar-se ao melhor recipiente para a propagação boca-de-leão, já que tubetes,
bandejas e sacos plásticos ocupam volumes diferentes de substrato, o que pode
influenciar na qualidade final da muda. O tamanho do recipiente tem influência direta
no custo final, pois resulta na quantidade do substrato a ser utilizado, no espaço que
irá ocupar no viveiro, na mão-de-obra utilizada no transporte, remoção para
aclimatação e retirada para entrega ao produtor, além da influência na quantidade
de insumos demandada (QUEIROZ & MELEM JR 2001)
Assim, torna-se necessário o estudo da melhor forma de condução de mudas
de espécies ornamentais, visto que a melhor forma de condução pode proporcionar
economia em área útil do viveiro ou economia na quantidade de insumos. Com isso,
apesar da grande importância da cultura da boca-de-leão na floricultura nacional, de
modo geral, poucas pesquisas têm sido desenvolvidas com essa espécie,
principalmente em relação à formação de mudas. Assim, o objetivo desse trabalho
foi verificar o efeito das diferentes formas de condução de mudas de boca de leão
(Antirrhinum majus L.).
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado no viveiro de produção de mudas ornamentais da
Universidade Federal de Viçosa-Campus Rio Paranaíba. O delineamento
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experimental utilizado foi inteiramente casualizado composto por três tratamentos. O
primeiro foi constituído de bandeja de isopropileno com 128 células, 25,09 cm3 com
o substrato de carvão vegetal triturado da marca Vitória Fertilizantes Orgânicos, o
outro tratamento foi o canteiro com dimensão de 3,2 metros de comprimento por 0,7
metros de largura utilizando substrato produzido no próprio viveiro, com a mistura de
solo, areia de beira de rio e esterco bovino curtido e o terceiro tratamento foi copos
de plásticos de 200 mL com o mesmo substrato do canteiro.
Cada unidade experimental foi constituída por uma célula, cova ou copo com
3 a 4 sementes, foram feitas 15 repetições de cada tratamento. As características
avaliadas foram germinação, número de folhas e alturas das plantas. A germinação
foi avaliada 15 dias após o transplantio. As demais características foram avaliadas
aos 53 dias após o transplantio.
Para a germinação foi atribuído conceito, no qual as sementes que
germinaram receberam o conceito 1 e as que não germinaram o conceito 0. A
característica de número de folhas foi realizada com a contagem de todas as folhas
presentes na planta de boca-de-leão. A altura de plantas foi avaliada com uma régua
milimetrada.
Os dados de germinação, número de folhas e altura de plantas de boca-deleão foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo programa estatístico
SAEG (UFV, 2007) e suas médias foram comparadas pelo teste de Tukey, ao nível
de significância de 0,05.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Verificou-se diferença significativa na germinação, número de folhas e altura
das plantas entre as formas de condução de mudas da espécie boca-de-leão (tabela
1). Observou-se para a característica de germinação que as formas de condução
com bandeja e copo proporcionaram melhores resultados em relação ao canteiro
(Tabela 2). Além disso, verificou-se que o número de folhas foi menor no tratamento
com canteiro (0,13 ± 0,13) em relação aos outros tratamentos. Para a característica
de altura observou-se que os tratamentos em copo e bandeja não diferiram entre si,
sendo o que apresentou menor altura foi o tratamento em canteiro (0,10 ± 0,10)
(Tabela 2). Segundo TRANI et al. (2004), mudas de herbáceas produzidas em
recipientes maiores apresentar maior altura de plantas e maior número de folhas.
TABELA 1: Resumo da análise de variância quanto à germinação, número de folhas
e altura das plantas para da espécie boca-de-leão para as diferentes
formas de condução de mudas.
Quadrado Médio
Fonte de
Grau de
Número de
Variação
Liberdade
Germinação
Altura
Folhas
Formas de
Condução

2

3,47 *

91,02 *

34,67 *

Resíduo

42

0,92

3,59

2,15

0,60

2,98

1,72

Média

* Significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F.
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TABELA 2. Média ± Erro Padrão das características de germinação, número de
folhas e altura de planta em diferentes formas de condução de espécie
de boca-de-leão (Antirrhinum majus).
Características avaliadas1
Formas de
condução

Germinação

Número de folhas

Altura

Bandeja

1,00 ± 0,00 A

4,00 ± 0,21 A

1,96 ± 0,09 A

Canteiro

0,06 ± 0,66 B

0,13 ± 0,13 B

0,10 ± 0,10 B

Copo

0,73 ± 0,12 A

6,00 ± 0,81 A

3,11 ± 0,64 A

1

As médias seguidas pela mesma letra na coluna pertencem ao mesmo grupo pelo
teste Tukey a p<0,05.
A forma de condução de mudas em copo apresentou maior número de folhas
e altura das plantas, pelo fato de possibilitar maior desenvolvimento do sistema
radicular, que consequentemente possibilita maior desenvolvimento da parte aérea.
O uso de recipiente como copos, protege o sistema radicular de danos mecânicos e
da dessecação, nutrir as plântulas, o que favorece uma melhor conformação das
raízes e maximiza o crescimento inicial e a sobrevivência no campo (TAVEIRA,
1996; TAIZ & ZEIGER, 2013). O maior volume do copo em relação à bandeja e ao
canteiro influenciou de maneira positiva o crescimento das plantas de boca-de-leão,
de forma que recipientes maiores utilizam quantidade e substratos que favorecem a
absorção de nutrientes e o desenvolvimento das raízes (NESMITH & DUVAL, 1998;
COSTA et al., 2010; ANTONIAZZI et al., 2013).
De forma semelhante, a produção de mudas em bandejas possui inúmeras
vantagens em relação à produção de mudas em recipientes individuais ou em
canteiro, entre as quais, economia de espaço, mudas mais vigorosas, redução dos
custos com substrato, sementes, fertilizantes, água, otimização do espaço,
possibilidade de programar a produção e além do maior conforto no trabalho de
plantio do produtor de muda. Sendo assim, a produção de mudas em bandejas é
considerada a melhor para alguns produtores em relação às outras formas de
condução de mudas (SOUZA et al., 1997). Diante disso, tem-se diferentes formas de
condução de mudas que permitem ao produtor escolher entre elas.
CONCLUSÃO
Dentre as diferentes formas de condução a bandeja e o copo obtiveram
destaque em todas as características avaliadas. Sendo assim, estas formas de
produção de mudas apresentam excelentes opções para a produção de mudas de
boca-de-leão.
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