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os últimos anos, na região Sudoeste do Paraná,
percebeu-se um aumento signicativo no número de Unidades de Produção e Vida Familiar UPVFs que implantou a produção de hortaliças na perspectiva de diminuir o custo de produção para, consequentemente, ampliar sua renda. Este aumento deve-se
a implementação dos programas institucionais de compra, tais como o Programa de Aquisição de Alimentos –
PAA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE e a valorização dos alimentos saudáveis produzidos localmente.
Assim, a necessidade crescente de produção de
mudas para abastecer esse mercado despertou para a
implantação de viveiros de cunho empresarial na lógica
convencional e com a utilização massiva de agrotóxicos.
As mudas disponibilizadas pelos viveiros
empresariais, nas lojas agropecuárias, em muitos casos
não possuem garantia de qualidade de produção e de
que as variedades utilizadas sejam adequadas à estação
do ano. Assim, a produção ca sujeita a oscilações
devido às perdas provocadas por mudas de baixa quali-

dade e fora de seu período de cultivo. Tais oscilações
provocam descontinuidade no abastecimento promovendo perda de mercados e descrédito.
Por outro lado, a produção de mudas, de forma
ética e coerente, levando em conta os princípios da agroecologia, necessita de apoio econômico e conhecimento
para que o produto nal seja de qualidade.
Já é sabido que uma muda produzida em locais
controlados - estufas, utilizando-se copos, bandejas ou
outros recipientes, permitem que a muda, ao ser transplantada, possua um torrão, o que fará com que ela tenha
maior viabilidade de “pegamento”, maior homogeneização e precocidade, assim, investir na implantação de
viveiros garantem uma boa produção futura.
Uma boa muda da hortaliça signica um bom
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desenvolvimento da planta e, consequentemente, a produtividade desta, por isso ela é uma das etapas essenciais no processo produtivo. A produção na UPVF evita a
entrada de doenças e insetos indesejáveis, bem como, a
segurança de estar plantando a variedade adequada ao
período do ano, às condições de plantio e à regularidade
da produção.
Há diversas formas de produzir uma boa muda:
pode-se utilizar canteiros com semeadura concentrada
para posterior replante, no caso da cebola e da beterraba; semeadura em copos para espécies maiores como
tomate, melão, melancia e pepinos e a semeadura em
bandejas de isopor ou plásticas, principalmente para as
folhosas. Também há espécies, como a cenoura, que
não toleram o transplante sendo assim necessário semear em local denitivo e outras como a rúcula que possuem uma grande capacidade de “pegamento” e adaptação que não necessitam transplante.
A produção de mudas em bandejas recicláveis é
uma das formas mais viáveis tanto para maior uniformidade, precocidade, controle tossanitário, manejo das
mudas e menor perda de sementes quanto para seu
manuseio e transporte. Neste caso, as bandejas de iso-

por são as mais resistentes, duráveis e podem ser reutilizadas. O grande desao desta forma de produção é a
pequena quantidade de substrato que cada célula da
bandeja comporta, pois conforme o tamanho da planta e
o desenvolvimento da muda, há uma necessidade nutricional que a pequena quantidade de substrato deverá
suprir.
* 128 células: tomate, pepino, melão, melancia e beterraba.
* 200 células: demais hortaliças, como as folhosas.
* Cenoura e Vagem semeadura direta a campo.

Escolha das variedades

Validade das sementes

Atualmente há variedades para cultivo de verão,
de inverno, de todo ano e meia estação.
Para que se obtenha boas colheitas é fundamental observar qual a variedade utilizada. Atualmente, numa
grande gama de possibilidades, geralmente há variedades de inverno e verão.

Existem dois tipos de sementes
conforme sua tolerância e perda de água.
Sementes ortodoxas permanecem viáveis por longos períodos quando secas;
sementes recalcitrantes não toleram
mudanças de umidade e temperatura; já
as sementes intermediárias não toleram
redução do teor de umidade, mas toleram baixas temperaturas. Tais características determinarão o período de seu
plantio ou armazenamento.
Exemplos de sementes ortodoxas: feijão, milho, alface, repolho, rúcula,
cenoura, chicória, beterraba, pepino,
tomate, melancia, melão. Sementes que
podem ser secadas e guardadas por
muitos anos. Exemplos de sementes
recalcitrantes: abacate, manga, pêssego, jabuticaba e pitanga. São sementes
que não germinam após secas.
Percebe-se, portanto, que as

Como saber se a variedade plantada é da época certa?
Tanto a semente quanto a muda, é difícil de diferenciar
visualmente se é variedade de verão ou inverno. No caso de
alface, almeirão, chicória, cenoura e cebolas, a produção de
pendões para orescimento indicam que a variedade não está
adaptada para a época em que foi plantada. No caso de brócolis
e couve or, não há o fechamento da cabeça.

Portanto, é fundamental observar qual a indicação da
variedade que se está utilizando para produzir as mudas,
pois, apesar de, aparentemente a muda apresentar boa
qualidade, ela poderá ser de um cultivar não adaptado
ao período e comprometer o desenvolvimento e a produção.
Consulte a tabela na página 21
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sementes são vivas e profundamente inuenciáveis
pelas alterações ambientais. Dessa forma, deve-se atentar para o tipo de semente e sua necessidade de armazenamento.
Mesmo respeitadas essas características, as
sementes possuem um período de validade; esse tempo
poderá ser reduzido se o local de armazenamento não
for adequado; então, é necessário armazenar na geladeira (baixa temperatura e umidade, evitando oscilações
nessas características). Mesmo que atendidas todas as
necessidades de armazenamento, é fundamental observar a validade para obter-se uma muda de boa qualidade.

Vigor
O vigor de uma semente não se mede apenas por
sua capacidade de germinar ou não, mas pela sua capacidade de germinar e rapidamente formar uma plântula
que apresente as características daquela variedade. Esta
característica varia de acordo com a genética e o armazenamento. Sementes vigorosas são rápidas na germinação e no crescimento.

São duas as formas de apresentar o vigor: uma
delas é a genética própria da variedade a outra relacionadas às condições de armazenamento da semente.
Se as sementes estão armazenadas de forma
incorreta, se há oscilação de umidade e temperatura, as
sementes sofrem um processo de inchamento e prégerminação devido ao excesso de umidade e elevação
da temperatura e, ao reduzir estas duas condições, ela
paralisa o processo. Constantes oscilações levarão à
perda de vigor, de forma a afetar mais as sementes maiores que estarão mais propensas a absorver umidade.
Outra característica a ser observada é o percentual de sementes que germinam. Testes rápidos permitem mensurar este percentual, por exemplo: em um
pano úmido coloque 10 sementes, enrole e coloque em
um saco plástico bem fechado, monitore a germinação.
Quando a semente germinar conte quantas germinaram
e ter-se-á o percentual. Para que uma semente seja economicamente viável, deverá apresentar percentual de
germinação acima de 80%, ou seja, de cada 10 sementes utilizadas, 8 sementes devem germinar.

Estufa plástica:
A utilização de estufa plástica é imprescindível
para a produção das mudas, pois através dela conseguese controlar a temperatura e a umidade causadores de
danos e doenças de forma eciente.
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Planta baixa de uma Estufa para produção de mudas.
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A observação e os cuidados diários são fundamentais: irrigação, controle de insetos e doenças, controle da luminosidade, carência mineral, entre outros.
O tamanho da estufa dependerá da necessidade de
mudas semanais da unidade de produção.

Localização
A estufa deverá localizar-se o mais próximo possível da casa e de uma fonte de água. Estar próximo da
casa permite a visualização diária do estado das mudas.
As mudas necessitam de insolação e incidência
de luz principalmente no período da manhã. O sol da
manhã permite à planta adaptar-se à mudança gradativa
de luminosidade e temperatura. É condição fundamental
para a produção de uma boa muda, portanto imprescindível.
A estufa deve ser construída em locais altos,
com boa ventilação e solos bem drenados, estes permitem troca constante de oxigênio no interior da estufa.
Locais baixos, com solo encharcado, tendem à maior
variação de umidade e formação de neblina, afetando
diretamente a qualidade da muda. Já locais com predomínio de ventos sul necessitam de construção de barreiras físicas.
O local da estufa deverá ser organizado e prático.

Sistema de bancada
É necessário que a parte inferior da bandeja não
esteja apoiada em uma bancada contínua, pois as
mudas emitirão as raízes que sairão das células enraizando-se na bancada. Assim, é fundamental reduzir o
espaço de contato para não ocorrer o crescimento de

raízes para fora da célula. Dessa forma, o sistema de
bancadas com três os de aço galvanizados por linha de
bandeja é o ideal.
Os os deverão ser de aço (2,10mm) presos a
uma travessa através de catracas. As catracas permitem
um constante ajuste horizontal da bancada.
Nesse sistema de bancadas o vento
faz a poda das raízes
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O nível da bancada é imprescindível para a inltração da água uniformemente na bandeja. Se a bandeja
estiver inclinada, a água escorre retirando o substrato e a
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semente da célula. A altura da bancada será de mais ou
menos 75 cm do solo, facilitando o manejo pelo trabalhador que permanece em posição confortável.

Substratos

Características:

O substrato é o suporte das plantas bem como
sua nutrição nos períodos iniciais.

O substrato deverá ser isento de resíduos industriais, os quais poderão conter metais pesados ou outras
substâncias indesejáveis. Isento de microrganismos
patogênicos, que poderão afetar o desenvolvimento das
plantas. A solarização do substrato é uma das formas de
evitar esta presença e também elimina parte de sementes de plantas indesejáveis. O uso de trichoderma sp é
outra prática que se pode utilizar para a desinfecção do
substrato.
O material deverá ser aerado, (semelhante a terra
de mato), leve e possuir alta capacidade de retenção de
água, características que favorecem o desenvolvimento
do sistema radicular das plantas. A utilização da casca
de arroz carbonizada confere leveza, já a vermiculita, que
possui grande capacidade de retenção de água, permite
a disponibilização para a planta na ordem de 20 a 30% a
mais, tendo em vista o pequeno tamanho da célula da
bandeja.
A porosidade do substrato deverá ser superior a
80% para garantir uma muda com sistema radicular bem
estruturado e acondicionado em sacos plásticos para
manter sua umidade enquanto estiver armazenado.
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Composição:
Para que o substrato obedeça às características
acima descritas pode-se utilizar os seguintes componentes:
65% de composto orgânico
20% de húmus de minhoca
10% de adubo de aves fermentado
05% de vermiculita
Adubo orgânico:
Para a utilização do adubo orgânico no substrato é fundamental realizar
o processo de fermentação. Está ocorrerá se a pilha de esterco estiver
úmida, não compactada e necessita ser constantemente revolvida
para ocorrer a oxigenação do monte.

Forma de preparo:
Sobre uma lona plástica colocar em camadas os
componentes nas quantidades descritas ao lado. Iniciando pela borda, movimentar a pilha jogando o conteúdo
sempre em cima, formando uma pirâmide e para que
cada pazada escorra para todos os lados. Repetir pelo
menos três vezes de forma que não seja possível visualizar partes de uma composição na pilha, que esteja homogêneo, o que é fundamental para que tenha uniformidade
das mudas em uma bandeja.
Para quem tem uma Betoneira pode-se
utilizar para misturar o substrato

12
Húmus

Composto

Vermiculita

Adubo Orgânico

Como é feito o composto orgânico?
O composto orgânico origina-se da fermentação de restos vegetais
(palhas, folhas, galhos e restos de cultura) e animais (esterco). Para
enriquecer o composto pode-se utilizar pó de basalto, fosfatos
naturais, terra de mato e calcário.
Para fazê-lo deve-se montar uma pilha de 1,5 metros de largura e no
máximo 1,5 metros de altura e 40 a 60 % de umidade. O comprimento irá variar de acordo com a necessidade e disponibilidade de
materiais.
A primeira camada será de 15 cm de palhas e restos vegetais, em
seguida acrescenta-se uma camada de 5 cm de esterco. Regar esta
camada e iniciar a segunda da mesma forma: 15 cm de palhas e
5cm de esterco, molhar a camada, e assim sucessivamente até
atingir 1,5 metros de altura.
O revolvimento da pilha deverá ocorrer após uma semana ou quando houver alterações de umidade e temperatura.
Se preferir utilizar o pó de basalto ou fosfatos naturais ou terra de
mato ou calcário para enriquecer o composto, deverá colocá-lo
entre as camadas.
Observar:
Se a temperatura for superior a 70 ºC é necessário revolver a pilha.
Se a pilha não esquentar é porque está muito seco, compactada ou,
na sua montagem, colocou-se pouco esterco ou pouco material
verde.
Como vericar a temperatura?
Colocar uma barra de ferro na pilha de composto, deixar 5 minutos e
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ao retirá-la segurar com a mão. Se não for possível segurar a barra é
porque a temperatura está próxima ou acima dos 70º C.
O composto estará pronto quando reduzir seu tamanho pela metade, apresentar uma coloração escura, massa uniforme, cheiro
agradável e sem variação de temperatura.
Se o composto for feito ao ar livre é importante cobri-lo com palhas
para evitar a perda de umidade ou cobri-lo com lona em períodos
chuvosos.

Desinfecção das bandejas:
É necessário que seja realizada a desinfecção
das bandejas antes da semeadura. Este processo poderá ser realizado com a aplicação de água sanitária a 2%,
deixando secar no sol.

Semeadura:
Após a desinfecção das bandejas, espalhar o
substrato de forma uniforme nas células, um pouco
acima do nível (não compactar o substrato).
Fazer um buraco em cada célula com auxílio de 1
palito. A profundidade será de acordo com o tamanho da
semente. Cobrir a semente +ou- 2 vezes o seu tamanho.
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Colocar uma semente por célula. Ao nal da semeadura,
cobrir supercialmente com o substrato que cou
acima do nível da célula. Irrigar bem cada bandeja!
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Dicas importantes
Após a semeadura, empilhar as bandejas para
facilitar a germinação e evitar a perda de água. Nos
meses de inverno, a pilha poderá ser coberta com um
plástico para manter a temperatura.
A partir do segundo dia (rúcula, alface, repolho,
couve or, brócolis...) vericar se já está ocorrendo a
germinação. No momento em que as sementes estiverem iniciando a germinação desempilhar as bandejas
colocando-as na bancada.
Neste período, as plântulas são muito sensíveis,
portanto deverão car em local mais sombreado. Após
uma semana, é importante manejar, aos poucos, estas
bandejas, para locais mais ensolarados aclimatando-as.
Germinação:
É necessário vericar diariamente se as sementes
estão germinando.
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Nos casos das plantas apresentarem deciência
nutricional, é fundamental complementar com adubação
orgânica, “super magro” ou outro biofertilizante. A mais
indicada é a adubação orgânica, pois permite maior controle, sendo aplicada somente as bandejas/células que
apresentarem deciência.
Características de deciência: folhas amareladas,
planta avermelhadas e paralisação do crescimento.
Uso do calendário lunar
O calendário lunar indica, através das fases da
lua e da posição dos demais astros do sistema solar, a
época de plantio, os tratos culturais, manejo de animais,
abelhas e até a previsão do tempo. O uso do calendário
lunar auxiliará na produção de hortaliças de boa qualidade.
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Nos períodos mais quentes do ano, é importante
colocar sombrite sobre a estufa, ou folhas de coqueiros, palmeiras, bananeiras ...
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Controle tossanitário

Irrigação

Várias doenças são vericadas na produção de
mudas. A principal delas é o dampig off, ou seja, o tombamento de mudas, muitos se confunde com «bichinho
sugou». Doenças causadas por fungos podem ser prevenidas utilizando-se: calda de camomila, calda de cavalinha, calda de folhas de três marias. Para controle de
fungos de solo, pode-se utilizar o Tricoderma sp., como
controle biológico.
A calda bordalesa possui um amplo espectro de
atuação, ou seja, é eciente no controle de várias doenças, porém deve-se atentar que ela é totóxica para
algumas espécies como o pepino, a melancia e o melão.
O ataque de insetos pode ser minimizado utilizando-se: extrato de alho e pimenta, extrato de urtiga,
óleo ou folhas de Neem ou utilizando-se Bacillus thuringiensis (dipel, thiricid, agri, biocontroler e urina de vaca).
A aplicação quinzenal do biofertilizante “super
magro”, além de suprir as necessidades nutricionais das
plantas também atua como fungicida e inseticida.

É fundamental realizar a irrigação com uma
ducha móvel, conforme foto a baixo. Ela permite um controle individual, ou seja, irrigar cada bandeja de acordo
com a sua necessidade. Geralmente as laterais das bandejas que não estão em contato com outras, possuem
uma maior necessidade de irrigação, quando o sistema é
móvel, pode-se aplicar mais água nestes locais.
Pode se irrigar com urina de vaca para o controle de insetos
(máximo 300ml para 20 litros de água).
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Evite a utilização de água clorada!

Aclimatação das mudas
É fundamental que as mudas passem por um
processo de aclimatação antes de serem transplantadas. Desta forma, nos dias que antecedem ao plantio,
aumentar gradativamente a exposição à luz. No dia anterior à realização do plantio diminuir a irrigação e na véspera da implantação irrigar de forma a facilitar o desprendimento do torrão da bandeja. Realizar uma nova irrigação no momento de plantio, assim a planta estará com
água acumulada para manter-se.
Dica: no dia do plantio, irrigar a bandeja com antecedência para facilitar a saída da muda do célula sem que ela se
separe do substrato, pode-se molhar com tricoderma.
Ponto de transplante
O ponto de transplante é fundamental para que a
planta possa desenvolver-se com vigor. Mudas muito
fracas, com pouco enraizamento e folhas denitivas
reduzidas, deverão car por mais tempo no viveiro e
suplementada a adubação. Já plantas estioladas cujo
caule cresceu demais não desenvolverão boas plantas e
deverão ser descartadas.
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Sistemas xos molham por igual provocando
excesso de água em parte e deciência em outras, o que
comprometerá o desenvolvimento e uniformidade, ocorrendo maior incidência de doenças na produção de
mudas.
A quantidade e o número de irrigações dependerão de um controle visual das mudas. Assim, dias nublados necessitarão de menos ou nada de água. Dias quentes e ensolarados necessitarão de até duas irrigações
diárias. Considerando que estas deverão ser realizadas
em períodos em que a planta possa secar, pois se as
folhas permanecerem molhadas a noite, haverá maior
índice de doenças. Então, evite regá-las ao nal da tarde.
Ao irrigar a bandeja, se a água car parada sobre a
superfície signica que o substrato está muito seco e
compactado.
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Se as mudas estão estiolando, provavelmente
estão em um local com pouca luminosidade ou a variedade utilizada não é adequada para a época do ano.
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A muda estará pronta para ser transplantada
para o canteiro denitivo quando tiver um bom enraizamento no substrato e apresentar de 3 a 5 folhas denitivas. O tempo para se chegar a este estágio varia de espécie para espécie e conforme o período do ano.
Ex.: a alface poderá estar pronta para o transplantio em 20 a 25 dias, dependendo da época do ano.
A média de tempo que uma bandeja permanecerá na estufa de produção de mudas será de 25 dias
podendo chegar a 45 dias, conforme o caso.
O transplante deverá ocorrer ao nal da tarde
evitando o excesso de calor e incidência excessiva de
sol. Após o plantio irrigue a área toda.
Evite enterrar a muda além do ponto em que
estava na semeadura. Ao plantar a muda, é importante
não enterrar a gema de crescimento e ao nalizar irrigar a
área.
É importante anotar a data da semeadura e o
cultivar, assim poderá ter o controle se ela teve uma produção satisfatória.

Produção de mudas através de brotos-clones
Outra prática que poderá ser utilizada é a produção de mudas através de brotos. O tomate, em especial,
possui um ótimo “pegamento” a partir de brotos.
Como fazer: ao realizar a desbrota do tomateiro, selecionar os melhores brotos de plantas sadias; retirar as
folhas deixando apenas a central; encher a bandeja de
substrato, fazer o furo, colocar o broto enterrando-o,
fazendo uma leve pressão nas laterais; irrigar bem a bandeja e colocá-la em um local sombreado. A partir do
décimo dia, realizar o processo de aclimatação à luz.
É fundamental que se mantenha o substrato sempre úmido, evitando a perda de água do broto facilitando
seu enraizamento.
Esta técnica pode ser realizada com variedades
híbridas de tomate, pois como é uma muda-clone, ela
não perderá as características e nem a produtividade da
planta que a o originou.

Produção de Mudas de Hortaliças no sistema Orgânico
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Fonte: CAPA Verê

Lembre-se: o sucesso de um cultivo começa com
uma semente e muda de qualidade!!!

