
019

ESPAÇAHENTO E DENSIDADE DE PLANTIO SOBRE A ~RODUTIV!
VIDADE DE SEMENTES DE JUTA (Corchorus catsularis L.)

Francisco José ciaara Figueirêdo(l)
Di1800 Augusto Capucho Frazão (1)
José Ed.ar Urano de Carvalho (2)

A produção d••••• nte. de juta, no município de Alenquer.
Estado do Pari, ê feita toda ela em cOD8~rcio coa o milho, sendo
08 plantios solteiros adotados apenas pelos órgãos governamentais
em seus progra.a. de pesquisa ou ea multiplicação de material bãsi

Comuaente o agricUltor adota o espaça.ento de 100 em x 100 cm
com 1 planta/cova, sendo •• linha. intercalada. por u.. fileira
de milho, obtendo produções de •• mentes que gira. em torno de 200

a 600 kg/ha, variação ••••• nor •• lmente decorrente do tipo de so-
lo. A falta de info~.ação quanto a população de plantas por unid~
de de i~ea levou a elabo~ação e execução do presente estudo, que
tem como finalidade dete~.ina~ o espaçamento e a densidade de pla~
tio para cultivos solteiros para produção de se.entes d. juta.

A pesquisa foi desenvolvida no município de Alenquer,
unidade de solo classificada como Cru.os.ólico Sub.trato Diabáse,
de alta fertilidade química. Os trata.entos fora. distribuídos eTl
blocos ao acaso, com parcelas divididas, e com três repetições. Em
parcelas fora. colocados os espaça.entos SOca x SOca, lOOcm x 5001.
l50c. x SOc., 100c. x lOOea, lSOca x lOOca e lSOca x lSOca;
subparcela., •• densidad •• de 1 e 2 plant.s por cova. Para lnstal~
ção do ensaio utili&a~a.-s. sementes da cultivar Roxa.

Os resultados do primeiro ano de pesquisa, apó. analisa-
dos estatistica.enta, peraitira. concluir que:
a) o espaçaaento Saem x SOca foi significativamente .uperio~ aos

da.ai. tratamento. para a. duas denaidades de plantio;
b) a densidade de plantio coa 2 planta. p~r cova foi sianific.tiv~

mente supario~ a I planta;
c) para plantios solteiros da.e ser reco.enelaelo eapaçaaentoda SDc:.x

SOcm, com duas planta. por cova, cuja produção .êdia de 1.134
ka/ba, foi significativa.ente sup.rior aos d•• ais trata.entos.

(1) 11119 Alr9, M.S., P•• qui.aclor da IKBRAPA.
(2) Inl9 "'lr9, P.squi.aclor da BKBRARA.

-21-


