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RESUMO
O pepino japonês é dentre os produtos hortícolas um dos mais utilizados em cultivo protegido por apresentar elevado
valor econômico e ciclo vegetativo curto. O presente trabalho teve como objetivo estudar o efeito de lâminas de irrigação
no crescimento e na produção de plantas de pepino japonês. Os experimentos foram conduzidos em ambiente protegido
no Centro  Técnico de Irrigação  da Universidade Estadual  de Maringá-PR,  no  período de inverno  e primavera.  Foi
adotado o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. Foram testados quatro níveis de reposição das
lâminas da evapotranspiração da cultura (50, 75, 100 e 125 %). Cada parcela foi composta por seis plantas, sendo
avaliadas as quatro plantas centrais. A colheita iniciou aos 33 DAT e se estendeu até os 96 DAT, sendo os frutos
colhidos em dias alternados. Para encontrar a eficiência de utilização da água, foi feita a razão entre produção e lâmina
acumulada. Os resultados indicaram que a lâmina 125% ETc obteve em média maior produção, mas não obteve maior
eficiência de utilização da água, pois esta foi obtida com a lâmina 50% ETc.
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1 INTRODUÇÃO

O pepino japonês (Cucumis sativus L) tem grande importância econômica e social dentro do
agronegócio de hortaliças no Brasil. É muito apreciado e consumido em todas as regiões brasileiras.
As  culturas  mais  exploradas  em ambiente  protegido  encontram-se  o  pepino,  pimentão,  tomate,
alface, entre outras (TRANI et al., 1997). 

O pepino japonês pertencente à família Cucurbitaceae, é originário das regiões montanhosas da
Índia e apropriado para o plantio em regiões tropicais e temperadas (SILVA et al., 2001). No Brasil a cultura
apresenta-se entre as dez hortaliças de maior importância econômica, os frutos são consumidos na
forma imatura ou servidos com vinagrete.

Esta  prática  agrícola  apresenta  vantagens  como:  aumento  de  produtividade,  melhoria  na
qualidade dos produtos obtidos, possibilidade de oferta de produtos em todas as épocas do ano,
eficiente aproveitamento dos fatores de produção como, por exemplo,  fertilizantes,  defensivos e
água; controle das condições climáticas; fixação do homem ao campo; aumento da rentabilidade do
empreendimento agrícola (FILGUEIRA, 2008).

Desta forma, é importante definir-se qual a lâmina de irrigação mais adequada a ser aplicada
para a cultura em estudo. O ajuste das necessidades hídricas de uma cultura evita o excesso ou a
falta  de  água,  que  poderiam provocar  quedas  na  produção  (BERNARDO,  1995).  Segundo  Luz
(2008),  a  reposição de lâminas de irrigação  adequadas é  decisiva  para  uma boa produção  de
hortaliças em geral.

Nesta  seção,  apresentar  um  rápido  histórico  do  tema,  evidenciando  o  problema  que  foi
pesquisado.  Depois  de  enfatizar  os  motivos  da  pesquisa,  finalizando  a  seção  apresentando  os
objetivos do trabalho.

2 MATERIAL E MÉTODOS
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O experimento foi conduzido em ambiente protegido instalada no Centro Técnico de Irrigação
(CTI) da Universidade Estadual de Maringá, no período de julho a outubro de 2014. O ambiente
protegido está disposto no sentido Norte – Sul, a qual apresenta cobertura em arco possuindo 30 m
de comprimento,  7  m de  largura  e  2,5  m de  pé  direito.  As  fachadas  são  envolvidas  com tela
antiafídica e possuem um rodapé composto de alvenaria de 0,25 m de altura. O teto é coberto com
filme plástico de polietileno de baixa densidade de 150 micra de espessura, com tratamento anti –
UV.

Foi cultivada com pepino japonês (Cucumis sativus cv. Hokushin) em canteiros espaçados de
1 m em linhas e contendo 3 m de comprimento, com 6 plantas espaçadas igualmente, sendo feito
avaliação nas 4 plantas centrais descartando a inicial e a final do canteiro como bordadura, devido
um possível influência de outro tratamento.

Os partir  dos dados coletados,  através da estação meteorológica instalada no interior  do
ambiente  protegido,  foi  calculado  a  evaporação  de  referência  através  do  modelo  matemático
proposto por Penman-Monteith e bastante difundido internacionalmente e adotado como padrão pela
FAO e com o Kc ajustado para a cultura do pepino japonês em Piracicaba (BLANCO; FOLEGATTI,
2003).

Os tratamentos foram compostos por 4 níveis de reposição de lâmina de irrigação de 156,11,
215,98, 275,86 e 335,74 mm, correspondendo respectivamente a 50, 75, 100,125% da ETc, com 4
repetições, os tratamentos começaram a ser aplicados após 30 dias o transplantio das mudas, para
que todas as mudas tivessem se estabelecido nos canteiros, antes desse período a lâmina reposta
era a de 100% da ETc.

Para avaliação da produção, foi realizada a colheita em dias alternados devido ao padrão
adotado de terem o comprimento próximo a 20 cm, então levou-se para o laboratório e fez-se a
pesagem dos frutos ao longo do ciclo de cultivo.

Para encontrar a eficiência de utilização da água foi  feita a relação entre a produção e a
lâmina aplicada referente a cada tratamento.

Ao final do ciclo utilizou-se o programa estatístico SISVAR para realizar o teste de média com
probabilidade  de  significância  a  5%.  Logo  em  seguida  foi  realizado  teste  de  média  (Tukey)  e
apresentada no gráfico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A maior produtividade obtida foi de 0,95 kg planta -1, aplicando uma lâmina 125% ETc (335,74
mm).  Com isso,  verifica-se  que o  incremento  da lâmina resultou  em aumento  da produtividade
Seleguini et al. (2007) cultivando pepino, cv. Hokuho, obtiveram produtividade superior a encontrada
no presente trabalho sendo, 1,0 kg planta-1 e 1,11 kg planta-1, respectivamente com a reposição de
100% ETc.

A seguir encontra-se os dados de eficiência de utilização da água, que é a relação entre essa
produção  pela  quantidade  de  água  utilizada  referente  no  ciclo  da  cultura  com suas  referentes
reposições.

A partir do teste de média pode se concluir que a eficiência de utilização de água para a
lâmina 156,11 mm foi superior as lâminas 215,98 e 335,74 mm.
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Figura 1: Eficiência de utilização da água da cultura de pepino japonês em função das lâminas aplicadas.
Letras diferentes representam médias diferentes ao nível de 0,05 pelo teste de Tukey.

Estes resultados indicaram que não houve consistência da relação entre a produção e a
eficiência de utilização de água. Oliveira et al. (2011), estudando a lâmina ótima econômica para a
cultura do pepino encontraram valores próximos de otimização de utilização de água (319,5 mm).

Considerando  a  produção  de  pepino,  Buttaro  et  al  (2015)  não  encontraram  diferença
significativa comparando a irrigação quando o solo apresentou potencial matricial de -30 e -10 kPa.
No entanto, o gerenciamento de irrigação com menor potencial resultou na economia de água de
46%. Esses resultados nos permitem inferir que o excesso de irrigação não promove os benefícios
das culturas e leva ao desperdício de água e energia. Além disso, Çakir et al (2017) verificaram que
a  eficiência  de  utilização  de  água  diminuiu  com o  aumento  da  água  de  irrigação  aplicada  em
ambiente protegido. Cultivar culturas dentro de uma estufa resulta em maior WUE do que em um
campo aberto, porque a demanda evaporativa no primeiro é menor do que a última (WILFRIED et
al., 2013).

4 CONCLUSÃO

Os resultados também indicaram que a lâmina 125% ETc obteve em média maior produção e
crescimento, mas não obteve maior eficiência de utilização da água, pois esta foi  obtida com a
lâmina 50% ETc.
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