
ApresentaçãoÁrea de plantio

ÁREA DE
PLANTIO, CALAGEM
E ADUBAÇÃO

Para o cultivo da pimenteira-do-reino, é
fundamental a escolha de uma área adequada,
pois a plantação deverá permanecer no campo
por muito tempo, geralmente mais de 5 anos.
Outro aspecto relevante é que a pimenteira-do-
reino necessita de grandes quantidades de
nutrientes para crescer e obter altas
produtividades, por isso os solos ácidos e pobres
em nutrientes precisam de calagem e adubação,
que devem ser baseadas na análise de solo.
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O terreno precisa ser plano a levemente
inclinado, pois favorece a conservação do
solo, facilita a demarcação das linhas de
plantio, os tratos culturais e a colheita, além
de oferecer segurança ao trânsito de tratores
e implementos nos carreadores. Solos de
textura média são os mais indicados, pois não
secam tão rápido quanto os arenosos, nem
encharcam tão facilmente quanto os
argilosos.Também devem ser bem drenados,
evitando-se áreas de baixada ou com lençol
freático próximo da superfície.Não é
recomendado instalar a plantação em solos
pedregosos, principalmente naqueles com
muita piçarra.
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Aplicar a dose de N e K O
recomendada na . Dividir em
três partes iguais as doses de N e
K O e aplicá-las, respectivamente,
aos 30, 60 e 90 dias após o plantio
das mudas. Aplicar os adubos em
meio círculo na frente do tronco da
planta, a cerca de 25 cm, cobrindo-
-se a mistura dos adubos com terra.
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Tabela

No início do período chuvoso,
aplicar por planta a dose total de
P O e 1/3 das doses de N e de K O,
como indicado na , e 10 L de
esterco de curral curtido ou 5 L de
cama de aviário curtida ou 2 L de
torta de mamona. Aplicar os adubos
em cobertura ao redor das plantas,
no limite das raízes, cobrindo-os
com terra. Aplicar os 2/3 restantes
de N e de K O aos 45 e 90 dias após
a primeira adubação e de modo
semelhante.
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Tabela

Repetir a dose de adubo orgânico
(esterco de curral curtido, cama de
aviário curtida ou torta de
mamona) do 2º ano e aplicar as
doses de N, P O e K O, de acordo
com a , repetindo-se o
parcelamento e modo de aplicação
do 2º ano.
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Tabela

Em solos com teor de Mg menor que 0,7 cmol dm ,
aplicar sulfato de magnésio na dose correspondente
a 1/3 da dose de KCl.

É recomendado aplicar um adubo nitrogenado ou
fosfatado contendo S (sulfato de amônio ou
superfosfato simples).

c
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1° ANO 2° ANO 3° ANO

Calagem

Adubação Adubação de produçãoAdubação de formação

Adubação de plantio

Misturar os adubos com a terra da camada superficial
para preencher a cova e esperar no mínimo 10 dias para
proceder ao plantio.

10 L de esterco
de curral curtido

5 L de cama
de aviário curtida

1,5 L de torta
de mamona

P
(conforme )tabela

P
(conforme )tabela

30 g de
FTE BR 12
30 g de

FTE BR 12

ou

ou

Atenção!

É muito importante monitorar a fertilidade do
solo e a nutrição das plantas pela realização
periódica de análises de solo e de planta. Caso
seja detectada alguma deficiência nutricional,
uma nova adubação deverá ser realizada. Se a
deficiência for de micronutrientes, é
recomendada a adubação foliar.

* Extrator Mehlich 1.

N

1° ano 25 20 2510 155 10

2° ano 50 40 5020 3010 15

3° ano 75 60 7530 4515 25

4° ano
ou mais

90 80 9040 6020 30

(g planta )-1 P O (g planta )2 5
-1 K O (g planta )2

-1

Época 0-10 0-4011-20 41-90>20 >90

P no solo (mg dm )*-3 K no solo (mg dm )*-3

Fonte:
Recomendações de

adubação e calagem para o Estado do Pará

OLIVEIRA, R. F. de; NAKAYAMA, L. H. I. Pimenta-do-reino. In: CRAVO,
M. da S.; VIÉGAS, I. de J. M.; BRASIL, E. C. (Ed.).

. Belém, PA: Embrapa Amazônia
Oriental, 2010, pt. 3, cap. 4, p.175-177.

25 cm

A calagem deve ser realizada de modo a elevar a
saturação por bases a 60 %.

A dose de calcário pode ser calculada utilizando-se esta
fórmula:

DC = (60 - V) x CTC / PRNT

em que DC é a dose de calcário a ser aplicada (t ha ), V
é a saturação por bases indicada na análise de solo (%),
CTC é a capacidade de troca de cátions  indicada na
análise de solo (cmol dm ) e PRNT é o poder relativo de
neutralização total do calcário (%).

Aplicar o calcário na superfície do terreno e incorporá-
lo ao solo a 20 cm de profundidade.
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As adubações de plantio, formação e produção devem
ser realizadas com o auxílio da Tabela a seguir.

Por cova:


