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o presente trabalho teve como objetivo verificar o efei-
to do espaçamento e da densidade de plantio sobre a produtividade
de sementes de malva. O .i8t~m.de produção ê ainda insipiente
as sementes, até então comercialiaadas. na 8ua grande maioria. são
provenientes de lavouraa que fDram descartadas para a produção de
fibras. Em decorrência desse, fatos. aliados ã baixa qualidade
das sementes utilizadas para plantio, a produção ê baixa e a media
gira em tc r nc de 200 a 30.0 kg!ha.

O experimento foi distribuído em blocos ao acaso, com paE
celas divididas. e com três repetições. Em parcelas foram coloca-
dos os espaçamentos SOem x SOem. lOOcm x SOem. lSOcm x SOem, lOOcm
x IOOcm, lSOcm x IOOcm e lSOcm x lSOcm; e em subparcelas, as densl
dades de 1 e 2 plantai/cova. As sementes. cultivar Santarém.
tes do plantio, foram aquecidas, conforme prática utilizada para
superar a dormência, e aemeadas a 2 cm de profundidade. O ensaio
foi instalado no município de Capitão Poço. em -area recentemente
derrubada, e a unidade de 8010 foi a classificada como Latosol Am~
re t c , textura média a pesada, representativa das áreas de produ-
çao. O ciclo d. cultura foi de 217 dias.

Os resultado. alcançados determinaram as seguintes
cl~s~es:
a) para plantios de malva para produção de sementes deve ser

mendada a densidade de duas plantas por cova;
b) ~s melhores espaçamentos para produção dessas sementes foram

lSOcm x SOem e SOem x SOem. com a densidade de duas plantas por
cova, respectivamente com 902 e 840 kg/ha.
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