
Apresentação

A cultivar BRS RBO (Figuras 1 a 6), registro 
34943, anteriormente denominada RBR-1 (Rio 
Branco), foi coletada localmente, selecionada 
pelo Centro de Pesquisa Agrofl orestal do Acre, 
e recomendada pela Embrapa para cultivo no 
Acre. Atualmente a cultivar é de domínio público e 
amplamente cultivada no estado, em sistemas de 
produção convencionais e orgânicos com baixo 
suporte tecnológico. Com o objetivo de divulgar 
melhor a cultivar BRS RBO, suas principais 
características estão descritas a seguir: 

Forma e composição: porte semiereto;  
apresenta 8 fi lhotes e não forma rebentões na 
base da planta.
Folhas: verdes e sem espinhos.
Fruto: formato cilíndrico com peso acima de 
1,5 kg; polpa amarela; média de 14 ºBrix e 
acidez em torno de 0,6%.
Cochonilha: sem relato de ocorrência.
Percevejo: com relato de ocorrência.
Broca-do-fruto: com relato de ocorrência.
Fusariose: sem relato de ocorrência.
Podridão-negra-do-fruto: com relato de 
ocorrência.
Podridão-do-olho: com relato de ocorrência.
Mancha-negra-do-fruto: sem relato de 
ocorrência.
Escurecimento interno dos frutos ou 
brunimento interno: sem relato de ocorrência.
Queima-de-sol: com relato de ocorrência.

A seguir são apresentadas recomendações 
básicas de plantio1 para que os produtores 
possam melhor manejar a cultura a fi m de obterem 
maiores produtividades.

1Para maiores informações sobre o manejo da cultura, consultar 
a publicação: ANDRADE NETO, R. de C.; NOGUEIRA, S. R.; 
CAPISTRANO, M. da C.; OLIVEIRA, J. R. de; ALMEIDA, U. O. de. 
Recomendações técnicas para o cultivo de abacaxizeiro, cv. Rio 
Branco (BRS RBO). Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2016. 10 p. 
(Embrapa Acre. Comunicado técnico, 192).

Figura 1. Plantas da cultivar BRS RBO em cultivo orgânico no Acre. 

Figura 2. Plantas da cultivar BRS RBO em cultivo convencional.  

Figura 3. Fruto do abacaxizeiro, 
cv. BRS RBO. 

Figura 4. Tipos de mudas de 
abacaxizeiro, cv. BRS RBO. 

Figura 5. Frutos da cv. BRS RBO colhidos para a comercialização. 

Figura 6. Fruto da cultivar BRS RBO. 
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Tabela 1. Espaçamento para o cultivo do abacaxizeiro, cv. BRS RBO.

Tipo de plantio Distância entre fi las e 
plantas (m)

Plantas/ha

Filas simples 0,90 x 0,30 37.000

Filas duplas

0,90 x 0,40 x 0,40 38.460

1,00 x 0,40 x 0,40 35.715

1,20 x 0,40 x 0,40 31.250

Escolha do local para plantio
Escolher solos planos a suavemente ondulados 
(até 5% de declividade), profundos (acima de 
1 m) e, preferencialmente, de textura média e 
boa drenagem.

Escolha de mudas
Recomendam-se mudas tipo fi lhote (localizadas 
abaixo dos frutos) com pelo menos 30 cm de 
altura, por serem mais vigorosas e disponíveis.

Época de plantio
Deve ser feito no fi nal da estação seca e início da 
estação chuvosa. Quando há irrigação, o plantio 
pode ser realizado em qualquer época.

Espaçamento
O espaçamento para o cultivo do abacaxizeiro, 
cv. BRS RBO, deve ser feito de acordo com a 
Tabela 1.

Calagem
Deve ser realizada 60 dias antes do plantio, 
considerando o volume de saturação de bases 
igual a 60% (V2) e sempre antes da adubação, se 
assim indicar a análise do solo.

Adubação
As adubações de plantio, formação e de produção 
precisam seguir a análise de solo e a correta 
interpretação por um técnico ou engenheiro. 
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