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RESUMO

Este traDalho foi cond~zido em um solo classifica
do como oxissolo do Campo Experimer.tal ~e bebedouro/EMBRAPA,
Pe::.rolina,PE., com o objetivo de COilloarara efici~r.cia aos, -

I "

irrigação poz S~lc~~~.go::.ejo ~-:c:.. produção de seme~rílé::.odosde
t.es de melão (Cücu...-:--.isr.eLc L.). ?ara o illé·~oc.ode go::'ejo i o

rar:-estt:dadãs ô.clasirequências ce irrig2ção (2 e 5 dias) e
três lâminas com ~ase na evaporaçao do tanque Classe A (0,50;

2 ::::r.g9Agr'?, CPAr;:S;.-~Y.l3AAPA.Caixa Pos-c.ô.l23. CZP 56.300 - Pe
trolina-?'-:':.
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0,75 C 1,00). No m6todo de sulco, somente tres fr::guêrlCi<:ls

de irrlC&C~O foram usadas (5, 8 e 10 dias). O~ .
us~do fOl o de blocos ao acaso com nove trata~c~tos e quatro

De acordo com os resultados obtidos, cons-':atou-

se q~e as melhores produç6es de sementes foram alcançadas,

qu~n~o foi usado o m~todo de gotejo com as frequ~ncias ~e

2 e 5.QlaS e fator.do tanque Classe A igual a 0,75.
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INT1{ODUÇÃO

As semen es de hortaliças co~erciailza6as no Era

J ..~_ :::~:,J -::':-.1SUe" maí or par te proéedentes de oucr os pa í scs. Tais
, -~~.~po::-"'C.açoes -vem acarretando grande evasao de divisas que

d2~1~ ser ev~tada leva', o-se em,consideraç~o que existem no

,::3.:"'sareas cjue,poà.em ser utilizadas para produzir economica-

.-:'2::-.-.:e s eraerrt es de gramíneasy ieguminosas e hortaliças para

c '::)1";. sUl-:'.O regional e nacional. iPA, (4).
~"-

Vârios trabalhos ~em evidenc~ado ~ poter:.cialidade

~o ~r6p~co seai-ârido na produç~o de sementes de _ diversas

cul~ur6s. Al~.UJO (1), LOPES FILHO & POSSIDIO (3); VENTURA

.-<.çde S5-:.2.-.;:e::,'::"8 '::J espé cí.es nos anos de lS60 a 1962 corres

?Onde~~2S a C~~ ~_J:3.577,80. Os mesmos autores

çue no ano de 1973 o Rio Grande do Sui importou

~s de se~entes de 38 espécie~ de hortaliças no va:or de

_.SS4.73G,73. Jã ~o ano e 1975 ent~ar ffi, no es~ado 124.aO~/&2

AS ae sementes ~c ~3 esp6cics nUl to'a: ao Cr$ 3.624.673,)2.

O obj2tivo do presente trabalho foi comparar

2~~lLO~ dos m5todos de irriçaç~o por sulco e go~ejo na produ

çào dê: semen ces de melão (Çucumis me Lo L.) Var.
r
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o presen e trabalho foi conduzido no Campo l:.xper~

~c~~~_ de Bebedouro do Centro de Pes uisa hg:c~~cu~~i& do
'_':::-5~LCOS2::-.i-~_....ido/EJ.'1B~PAem Petrolina, PE, ~'10período de

c..ços"C.oa nov emo ro de 1977.

Seg'undo HARG],EAVES (2) o clima local é muito ári

":':"0.A t.empe rat.ur durante o ano sofre uma variação de 230C a

26°C. O J rlodo mais frio vai de junho a julno e o mais q~2n

_~I êe ou"Cubro a nove~bro, apresentando lli~adifer nça diárla

O delineamento estatístico usado foi o de blocos

~o acaso co~ nove trata~entos e qua"C.2::"0'repetiç5es.Os trata

m~~"C.ose~vo:ve~dc o ~~tO~O de irrigaç~o por go"C.ejo oram a

p~~Cê.c.vs .. c..;::. segl:irlt:~s co:--;jJi.:1ações ãe frequêr.cia de

ção (dlas) e fator em relação ao tanque Classe A:

irriga

2/0,50,

2/0,75; 2/1,00; 5/0,50; 5/0,75 2: 5/~,OO. Os tratamentos e~

volvenQo o método de irrigação por sulco Iorili aplicados as

C,O-SO á. va.r í ed de VzLenc.iano amarelo, num espa ç arnent.o de

2;0 2 entre ~i:eiras e :,0 m entre covas, ~2ixando-se Cluas

?~a~"C.aspor cava apos o desbaste. As parcelas se CO:1S"C':"-

'c'..:.':'a.-:: d quatro fileiras de _2,0 m c.e compr rme .1:.0 I ;-~endo oori v-



~~de~~~a coreo area Gtil apenas as duas fileir~s centr~i5 rc

du~id_5 L2 1,0 TI em cada extremidade.

adubaç~o foi realizada em covas sete ~las a~tcs

do ?l~nt~o, usa~do-se 3,0 kg de esterco de curral, ICO g 0e

3~?er~osfa~o simples e 18 g de sulfato de pot~ssio. Nos tra

~~~entos em que a irrigaçâo foi por sulco, aplicaram-se 30 g

C2 sulfato de am5nio em cobertura, aos 15 dias e 30 g aos 30

c~~s apos o plantio. Nos i~rigados por gotejo usaram-se 20 g

~e sulfato de arn5~io aos _~ dias, 20 g aos 30 dias e 2C g

aos 45 dias apos o plantio.

Por ocasiâo da colheita, efetuo~-se uma amos~ra

c;e~-.:c.e 15 frutos por t.r atamerrt.o I sendo as Sdfle:::-::es:::::0~lrê.das

Cios f:..:-u-.:osj un tamen t.eco i u a po i.pa , Após serem :EernentaG.as
-lê.vadas em agua corren-.:ecom

a finalidade de separã-las da polpa senCio e~ 3es~ida secaóas

a 50~ra e pesadas.
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RESULTADOS E D~sCussio

Os dados relativos a produção de sementes em kg/ha __~
-s o .~strados na Tabela 1.

As melhores produç6es de sementes foram obtidas

quando se adotou o método de gotej9 com as frequências de 2

e 5 dias e fator do tanque Classe A de 0,75. Quando o método

de gotejo foi usado com frequências de 2 e 5 dias e fator

igual a 0,50, as produç6es de sementes correspondentes nao

apresentar~~ diferenças entre sI. O mesmo se deu com referên

cia ao método de sulco nas três frequências adotadas.
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~2bela 1. ?roduçâo de sementes ~e ~cl50 sob diferc~tes condi

ç5es de irrigaçâo no Sub-M~dio s50 Francisco. 1077.

Produç~o de seme~tes (kg/ha~

;;/J2/0,50 _

G/02/ú, 75 /"

I~583 bc
1

817 a

G/~ "/' "''' ~V"- l.,Ulr 768 aD

,:;/05/0,50 582 bc
,,/,,-/~75'-:; u:' U, 771 a

G/05/ltOO 575 c

S/05/- 660 abc
-./~ ~/::J vu - 546 c

3/1J/- 51.:, c

c.v. 12%

seçUlC:os pela mesma letra, :r..ao dife:cem sig;:-.ific~

-:ivê...-~.enL.eent.re sI pelo t.esce ~e Tui:ey a 5%.

G = Gotejo Fr = ?requência de irrigação (eias)
.J = Sulco Fa - Fator de 'I'a riq ue Clas.:ic"
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COi.\jCLUSUJ.::S

Os resultados alcançados permitem concluir que:

do a l~rri.a de 0,75 foi o ~ratamento que apresentou as me

sementes.

2. .-0 mê codo ;:~cil.-1..-igaçãopor sulco I as produções de semen

tes não ~ora~ afe~adas pe a frequência de irrigação.
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ABSTRACT

?..<.OLlUC'i'IOr' OF .tv1ELON SEED UNDER FJ"RROW A~'-Ju .JRIF :':;?~{:':Gj\.':;:'IOi~

r.: ':'~:::::;5AN FRA(CISCO RIVER VALLEY.

~~l ~ords; CLCU~~S Ielon, irrigation, oxiso~.

Ttis WOrK vIas carried out at Bebedouro Experiment

S~G.:::"'0': (:::;".3~.PA) I PetroLí.r.a I ?E, Brazil. The obj ecti ve o f

~~is s~udy was to compare ~he furrow and drip irrigation

G~~jcds ~~ melon (Cucumis ~elon L) .seed production. For the

dr:...?2e~~od ~wo frequencies (2 and 5 days) and three depth

i~:lg&~lOn based or.Class A evaporation tank (0,50; 0,75 and

:l~C) wera ~sed. In the 'furrow met~od ~hree ~rrigation

f=eq~e~~:...es(5; 8 and 10 days) were ~sed. The exper~ment

was G.=r~~sed in a rando=ized comp_et-bloc~ designe wi~h n~ne

o~~ai~e6 W~~~ ~h0 drip irrigation ~ethod was used wi~j ~wo

~nd f:...ve~_j~ ~re~Lencies and a Class A ~an~ factor o~ 0,75.


