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ABACAXI EM FOCO

A região Extremo Sul do Estado da Bahia possui boa aptidão para a fruticultura em geral, como terras
planas, que possibilitam fácil mecanização, e condições climáticas favoráveis, principalmente boa distribuição
de chuvas (média 1.800 mm anuais). Com base em resultados experimentais preliminares obtidos  nos
municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, elaborou-se a 1a aproximação de recomendação de
adubação para o abacaxizeiro cultivado sem irrigação na região. Nas tabelas de 1 a 3 são apresentadas as
doses recomendadas de nutrientes e dos fertilizantes mais utilizados para a cultura, com base na análise
química do solo. Os fertilizantes citados são o susperfosfato simples (18% de P2O5), o superfosfato triplo
(42% de P2O5), a uréia (45% de N), o sulfato de amônio (20% de N), o cloreto de potássio (58% de K2O) e o
sulfato de potássio (50% de K2O).

Na medida em que outras informações e resultados de pesquisas forem sendo gerados na região, os
ajustes e refinamentos deverão ser introduzidos na recomendação.
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Tabela 1. Recomendação de adubação fosfatada para o abacaxi ´Pérola´ no Extremo Sul da Bahia, com
base na análise química do solo (densidade em torno de 38.460 plantas/ha).

Tabela 2. Recomendação de adubação nitrogenada para o abacaxi ́ Pérola´ no Extremo Sul da Bahia (densidade
em torno de 38.460 plantas/ha).
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Tabela 3. Recomendação de adubação potássica para o abacaxi ´Pérola´ no Extremo Sul da Bahia, com
base na análise química do solo (densidade em torno de 38.460 plantas/ha).


