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Introdução

O pepino (Cucumis sativus L.) é uma das
principais culturas exploradas em ambiente 
protegido, podendo-se obter frutos de excelente 
qualidade comercial, com aumento significativo
na lucratividade, em comparação com o cultivo 
em campo.

É uma espécie não adaptada ao cultivo sob 
baixas temperaturas, sendo o desenvolvimento da 
planta favorecido por temperaturas superiores a 
20oC.  Temperaturas inferiores a 20oC também 
afetam a absorção de água e nutrientes pelo 
sistema radicular. Este foi um dos motivos pelo 
qual o produtor brasileiro passou a cultivar pepino 
em ambiente protegido a partir da década de 80. 
Entre as cucurbitáceas, é a espécie mais cultivada
nessa tecnologia em todo o mundo [1].

O cultivo de plantas utilizando substrato é uma 
técnica amplamente empregada na maioria dos 
países de horticultura avançada. Essa técnica 
apresenta vantagens, entre elas o manejo mais 
adequado da água, evitando a umidade excessiva 
em torno das raízes [2].

Do ponto de vista hortícola, a finalidade de 
qualquer substrato de cultivo é viabilizar a 
produção de plantas de qualidade, no mais curto 
período de tempo, com os mais baixos custos de 
produção. A nutrição das hortaliças estabelecidas 
em substratos normalmente é realizada pelo uso
de soluções nutritivas que, no entanto, devem ser 
adequadas a cada cultivo [3].

Este trabalho teve por objetivo avaliar 
germoplasmas de pepino cultivados em vasos,
com substrato de pó de coco, irrigados com 
solução hidropônica.

Material e Métodos

O trabalho foi desenvolvido no Departamento 
de Agronomia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, em Recife-PE, no período de abril a 
junho de 2009. 

O delineamento experimental foi de blocos ao 
acaso, com 18 tratamentos (16 híbridos e duas 
cultivares de polinização aberta) e seis repetições.
A parcela útil foi composta por três vasos, cada 
um com uma planta, no espaçamento de 1,0m x 
0,5m.

A semeadura foi realizada no dia 12 de abril de 
2009 em bandejas de isopor com 200 células 
cada, preenchidas com substrato de pó de coco.

Doze dias após a semeadura as mudas foram 
transplantadas para vasos de plásticos com 
capacidade para cinco litros, contendo pó de coco
como substrato. Os vasos foram dispostos sob 
casa de vegetação coberta com filme de 
polietileno com 150 micras de espessura, com
laterais protegidas por tela transparente.

As plantas receberam solução nutritiva, através 
de um sistema de gotejamento pressurizado, 
diariamente, nos horários de 7, 9, 12, 14 e 17 
horas, por 15 minutos em cada aplicação.

O pH da solução nutritiva foi monitorado com 
o auxílio de peagâmetro digital portátil e mantido 
entre 5,5 e 6,5. A condutividade elétrica da 
solução foi monitorada com um condutivímetro 
digital portátil e regulado em 2,5 dS.m-1. A 
colheita, realizada a cada dois dias, iniciada 42 
dias após o semeio, prolongou-se por 40 dias. Por 
ocasião das colheitas foram avaliadas as seguintes 
características: número de frutos (NF); diâmetro 
dos frutos (DF); comprimento dos frutos (CF) e 
produção de frutos (PF).

As variáveis observadas foram submetidas à 
análise de variância, utilizando-se o programa 
estatístico Genes [4].



Resultados

A análise de variância detectou diferenças 
altamente significativas (F≥1%) para todas 
variáveis analisadas. O teste Scott e Knott (1%) 
evidenciou a formação de dois grupos para a 
produção de frutos por parcela (tabela 1). O 
primeiro grupo, com maior produção de frutos,
ficou formado pelos genórtpos Green Star Np-
801, White, L333, EGP 411, L09, Anápolis e 
Superman 2004.

Godoy et al. [5], trabalhando com diferentes 
híbridos em cultivo protegido, obteve uma 
variação de 380 a 797 gramas em produção de 
frutos por planta. Os genótipos avaliados neste 
trabalho obtiveram uma variação de 760 a 1205
em produção de frutos por planta.

O número de frutos por parcela variou de 43 a 
70 (tabela 1), formando-se três grupos pelo teste 
Scott e Knott (1%). Mekong 919 e Shibata  
apresentaram o maior número de frutos . Esta 
característica está relacionada com o 
comprimento e ou diâmetro médio de fruto.

A massa média do fruto apresentou dois grupos
pelo teste Scott e Knott (1%): Green Star Np-801, 
White, L333, EGP 411, L09 e EGP 410.

O comprimento dos frutos variou de 12 a 20cm, 
formando-se cinco grupos pelo teste Scott e Knott 
(1%).

Na variável diâmetro dos frutos os híbridos: 
Green Star Np-801, White, L333, EGP 411, EGS 
148, Eureca, Anápolis, Eclipse, EGS 163, 
Shibata, Mekong 919, EGS 152 e EGS 160 não 
apresentaram diferenças significativas ao nível de 
1%. 

Os resultados obtidos revelaram a viabilidade 
do cultivo de pepino, no sistema hidropônico com 
substrato de pó de coco, em ambiente protegido. 
A produtividade depende do genótipo, mas a 
escolha da cultivar depende, além da 
produtividade, do tipo de pepino que se quer 
produzir, levando-se em consideração a 
coloração, comprimento e diâmetro do fruto.
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Tabela 1. Avaliação do Número de Frutos (NF) e Produção por parcela, Massa Média do Fruto (MMF), Comprimento 
do Fruto (CF) e Diâmetro do Fruto (DF).

Médias na coluna seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Scott e Knott 1%.

HÍBRIDOS NF PRODUÇÃO
(g)

MMF 
(g)

CF
(cm)

DF
(cm)

Green Star Np-801 (F1) 51c 3616a 106a 20a 4,75a
White (F1) 56b 3576a 106a 19b 4,75a
L333 (F1)  50c 3308a 95a 19b 4,71a
EGP 411 (F1) 42c 3218a 121a 13d 5,36a
L09 (F1) 47c 3201a 111a 19b 4,47b
Anápolis  49c 3072a 85b 17c 4,88a
Superman 2004 (F1) 53c 3031a 88b 18b 4,54b
Midas (F1)  47c 2897b 89b 19b 4,51b
Mekong 919 (F1)  65a 2876b 71b 16c 4,85a
EGS 160 (F1)  55b 2828b 80b 14d 5,02a
EGS 152 (F1)  57b 2814b 88b 19b 4,76a
EGP 410 (F1)  41c 2741b 108a 20a 4,41b
EGP 432 (F1)  61b 2719b 70b 14e 4,56b
EGS 148 (F1)  50c 2631b 71b 13d 4,88a
Eureca (F1)  56b 2619b 83b 14d 4,93a
Eclipse (F1)  53c 2549b 85b 13e 5,00a
EGS 163 (F1) 52c 2469b 65b 13e 4,82a
Shibata  70a 2281b 51b 12e 4,78a


