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o USO de cobertura plástica para o solo, denominada de mulching, é amplamente utilizada na cultura do me-
loeiro (Cucumis meio), protegendo o cultivo contra pragas e evitando a perda de água por evaporação. Por outro
lado, a cobertura plástica pode elevar a temperatura do solo e com isso interferir no padrão de visitação das abelhas.
O objetivo deste trabalho foi registrar o número médio de visitas às flores do meloeiro ao longo do dia, em cultivo
convencional protegido com mulching. O estudo foi realizado em julho de 2010, em área comercial com dois hec-
tares, cultivada com melão do tipo amarelo (10/00), localizada no Projeto de Irrigação Mandacaru, no município de
Juazeiro-BA, com irrigação por gotejamento, sem adição de colmeias de Apis mellifera. As observações foram feitas
aos 40 dias após plantio. Para o registro dos visitantes florais, observações diárias e simultâneas foram feitas nos dois
tipos florais n=5 O; n=5 O O) do meloeiro. A freqüência e o comportamento dos visitantes, bem como o recurso floral
forrageado foram registrados, no período de 05:00h às 18:00h, com cinco repetições por intervalo de observação.
O número total de visitas de A. mellifera foi de 287 em todo o período, com uma média de 0,55±1 ,36 visitas. As flores
masculinas receberam, em média, 0,53±1,42 visitas e as hermafroditas 0,56±1 ,31, não diferindo estatisticamente.
Quanto ao recurso floral forrageado, a média de visitas para coleta de néctar foi de 0,76±1 ,53 visitas e, para coleta
de pólen, 0,33 ±1, 15, diferindo estatisticamente. Quanto ao horário, foi registrado que no intervalo das 5h as 6h não
ocorreram visitas, observando-se uma continua elevação até as 10h permanecendo estável até as 12h. Estas visitas
no horário da manhã garantem uma polinização efetiva, uma vez que a coleta de pólen é realizada principalmente
nesse horário. Assim, a presença da cobertura plástica não interferiu no padrão de visitação.

Palavras-chave- Cucumis meio, mulching, visitação,

63


