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Introdução

	O pepino é uma hortaliça originária da África e da Ásia. Entre os anos de 1994 e 2000 sua produção foi incrementada em 38%, devido principalmente ao aumento de 25% da produtividade deste cultivo [4]. Já, entre os anos de 2000 e 2002, a produção mundial aumentou 19,7%, chegando a atingir 36,4 milhões de toneladas [2].
	Até pouco tempo atrás os substratos utilizados no Rio Grande do Sul eram formulados com solo mineral, acrescido de matéria orgânica (sob a forma de restos vegetais e esterco de animais) e terra de mato [1]. Devido à diversificação de culturas, exploração de suínos, bovinos e aves, nas pequenas propriedades existe uma grande quantidade de resíduos ricos em matéria orgânica e sais minerais, que podem ser utilizados por estes agricultores como insumos para melhorar a qualidade do seu substrato, aumentar sua produtividade, diminuir gastos com a compra de insumos externos, além de dar uma finalidade para resíduos ou materiais que sejam de fácil obtenção (resíduos industriais, agrícolas, urbanos ou florestais) e permitam um bom desenvolvimento das plantas. Também se deve ressaltar que o reaproveitamento de materiais é muito importante para a preservação do meio ambiente [3).
	Por isso, este trabalho objetivou avaliar a germinação de duas cultivares de pepino em diferentes substratos, no sistema floating.

Material e Métodos

	Sementes de dois genótipos de pepino (Caipira Verde e Aodai) foram semeadas em bandejas de poliestireno expandido com 72 células no sistema floating em quatro substratos diferentes. 
Os substratos testados foram: 
T1 – 50% areia + 50% húmus eqüino; 
T2 – 25% de casca de arroz carbonizada + 75% de húmus fértil; 
T3 – 100% húmus fértil;  
T4 – 100% plantmax. 
O experimento foi conduzido em estufa plástica, sobre uma bancada de madeira recoberta por plástico, formando piscinas individualizadas, com uma capacidade total de 12 bandejas. As bandejas permaneceram em lâmina de água de 5 cm até a retirada das mudas.
O experimento foi delineado no esquema de blocos casualizados, com três blocos e 3 repetições. A unidade experimental constou de 36 sementes por bloco/ tratamento/ genótipo. Após 45 dias, as plantas foram colhidas e os seguintes parâmetros foram analisados: 
1 – peso fresco da raiz; 
2 – peso fresco da parte aérea;
3 -  peso seco da raiz; 
4 – peso seco da parte aérea; 
5 – comprimento da parte aérea; 
6 – número de folhas. 
Os resultados obtidos foram submetidos à análise da variação – Teste de Duncan com o auxílio do pacote estatístico SANEST [5].

Resultados e Discussão

	A análise da variação do peso fresco médio das raízes dos dois genótipos de pepino mostrou serem significativas (=0,05) apenas as diferenças entre os substratos, pois tanto entre os genótipos, quanto às interações entre si, não apresentaram diferenças significativas.
	O desdobramento das médias pelo Teste de Duncan (Tabela 1) mostra que para o genótipo verde, o melhor substrato foi composto por areia + húmus e o pior, pelo Plantmax. Já, para o genótipo Aodai o melhor substrato foi o composto por Casca de arroz carbonizada + Húmus e o pior, pelo Húmus fértil.

Tabela 1: Peso fresco médio das raízes de pepino (cv. Verde e Aodai), germinados em diferentes substratos no sistema floating, após 45 dias.
Gen./Subst.
Areia + Húmus
Cac + Húmus
Húmus fértil
Plantmax
Verde
119,77 a
92,10 ab
87,17 ab
72,90 b
Aodai
118,97 ab
128,17 a
62,37 b
72,97 ab
Médias seguidas por letras distintas, nas linhas, diferem entre si ao nível de 5%

	A análise da variação do peso fresco médio da parte aérea do pepino mostrou serem significativas as diferenças apenas entre os substratos, ao nível de 5%. O desdobramento das médias pelo Teste de Duncan (Tabela 2) mostrou que para o genótipo verde o melhor substrato foi o composto por Casca de arroz carbonizada + húmus e o pior, o Plantmax. Já, para o genótipo Aodai, o melhor substrato foi o composto por Casca de arroz carbonizada, que foi superior estatisticamente a todos os demais substratos.

Tabela 2: Peso fresco médio da parte aérea de pepino (cv. Verde e Aodai), germinados em diferentes substratos no sistema floating, após 45 dias.
Gen./Subst.
Areia + Húmus
Cac + Húmus
Húmus fértil
Plantmax
Verde
112,67 ab
164,60 a
142,90 ab
101,73 b
Aodai
122,80 b
177,53 a
114,77 b
89,37 b
Médias seguidas por letras distintas, nas linhas, diferem entre si ao nível de 5%
	A análise da variação do peso seco médio da raiz dos genótipos de pepino mostrou serem altamente significativas (=0,01) as diferenças entre os substratos e, significativas às diferenças entre os dois genótipos testados (=0,05).
	O desdobramento das médias dos substratos (Tabela 3) mostrou que tanto para o genótipo verde, quanto para o Aodai, o substrato composto por areia + húmus foi superior estatisticamente a todos os demais. No desdobramento das médias  entre os genótipos, verificou-se que o genótipo Aodai foi superior ao genótipo Verde, com médias de 9,77a e 7,92 b, respectivamente.

Tabela 3: Peso seco médio da raiz de pepino (cv. Verde e Aodai), germinados em diferentes substratos no sistema floating, após 45 dias.
Gen./Subst.
Areia + Húmus
Cac + Húmus
Húmus fértil
Plantmax
Verde
17,43 a
5,93 b
4,47 b
3,83 b
Aodai
21,50 a
8,83 b
3,50 c
5,23 c
Médias seguidas por letras distintas, nas linhas, diferem entre si ao nível de 5%

	A análise da variação do peso seco médio da parte aérea mostrou serem significativas (=0,05) apenas as diferenças entre os substratos. O desdobramento das médias pelo Teste de Duncan (Tabela 4) mostrou que não houve diferenças entre os substratos para o genótipo verde e que, o substrato composto por Casca de arroz carbonizada foi superior a todos os demais substratos, para o genótipo Aodai.

Tabela 4: Peso seco médio da parte aérea de pepino (cv. Verde e Aodai), germinados em diferentes substratos no sistema floating, após 45 dias.
Gen./Subst.
Areia + Húmus
Cac + Húmus
Húmus fértil
Plantmax
Verde
11,43 a
13,73 a
13,73 a
10,40 a
Aodai
12,50 ab
15,43 a
10,30 b
8,87 b
Médias seguidas por letras distintas, nas linhas, diferem entre si ao nível de 5%

	A análise da variação do comprimento médio da parte aérea mostrou serem altamente significativas (=0,01) as diferenças entre os substratos. O desdobramento das médias pelo Teste de Duncan (Tabela 5) mostrou que para o genótipo verde, o substrato composto por casca de arroz carbonizada + húmus foi superior estatisticamente aos substratos com areia + húmus e Plantmax, não diferindo do Húmus fértil. Para o genótipo Aodai, o substrato Plantmax foi inferior estatisticamente a  todos os demais substratos, não diferindo do Húmus fértil.

Tabela 5: Comprimento médio da parte aérea de pepino (cv. Verde e Aodai), germinados em diferentes substratos no sistema floating, após 45 dias.
Gen./Subst.
Areia + Húmus
Cac + Húmus
Húmus fértil
Plantmax
Verde
23,09 bc
28,87 a
26,13 ab
20,84 c
Aodai
27,58 a
29,65 a
23,40 ab
21,31 b
Médias seguidas por letras distintas, nas linhas, diferem entre si ao nível de 5%

	A análise da variação do número médio de folhas de pepino foram altamente significativas entre os substratos (=0,01). O desdobramento das médias pelo Teste de Duncan (Tabela 6) mostrou que para o genótipo verde não houve diferenças significativas entre os substratos mas, para o genótipo Aodai, o substrato composto por Casca de arroz carbonizada + húmus foi superior estatisticamente a todos os demais.

Tabela 6: Número médio de folhas de pepino (cv. Verde e Aodai), germinados em diferentes substratos no sistema floating, após 45 dias.
Gen./Subst.
Areia + Húmus
Cac + Húmus
Húmus fértil
Plantmax
Verde
5,46 a
5,91 a
5,85 a
5,57 a
Aodai
5,89 b
6,67 a
5,61 b
5,41 b
Médias seguidas por letras distintas, nas linhas, diferem entre si ao nível de 5%

Conclusões

	De uma forma geral, o melhor substrato para a germinação das sementes dos dois genótipos de pepino, no sistema floating, foi o composto por casca de arroz carbonizada + húmus e, o pior substrato foi o Plantmax.
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