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DOCUMENTO ORIENTADOR DO EXPERIMENTO CENTRAL DE SISTEMA
DE PRODUÇÃO PARA AREAS IRRIGADAS DO NORDESTE.

1. ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVAS:

O Nordeste brasileiro conta com uma área irrigada de
aproximadamente 49 mil hectares, sendo, em torno de 17 mil hecta
res nos perímetros públicos do DNOCS e da CODEVASF e o restante em
faixas aluvionais.

As perspectivas para os próximos anos é que essas
areas sejam aumentadas as taxas anualmente elevadas devido a entra
da em operaçao de vários Projetos, principalmente no Sub-Médio são
Francisco.

As principais explorações dessas áreas irrigadas,
prendem-se à horticultura, fruticultura, certos cereais e explor~
çoes pecuarlas dentre outras.

Considerando-se que os sistemas de produção agrope
cuários, tradicionalmente praticados pelos agricultores apresentam
baixa rentabilidade físico-econômico, presume-se que a manipulação
dos resultados experimentais, até agora alcançados nas referidas
áreas, consolidados em sistemas de produção alternativos, poderiam
contribuir sensivelmente para elevar a renda líquida de tais produ
tores, via tecnologia.

Por outro lado, o fato dos resultados experimentais
disponíveis haverem sido gerados em experimentos convencionais, em
que o ambiente físico foi bastante controlado e em pequenas parce
Ias, podem não os qualificar como aptos a serem difundidos de ime
diato, sem antes passar por um teste em campos de áreas mais exten
sas, em condições semelhantes às do produtor.

O acompanhamento do desempenho dos referidos siste
mas de produção, por urna equipe multidisciplinar, trabalhando den
tro do enfoque sistêmico identificeria, não somente aqueles siste
mas viáveis técnica e ecnomicamente, corno também as suas limita
ções prioritárias para serem pesquisadas em experimentos convencio
nais.
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2. OBJETIVOS:
2.1. Objetivos Gerais:

Avaliar t~cnica e economicamente o desempenho dos
principais sistemas de produção por cultura, praticados no perí
metro de irrigação de Bebedouro, em comparaçao com os formula
dos com tecnologias disponíveis, visando gerar sistemas.de pro
dução melhoradas para os colonos do referido Proj eto e testar me
todologias de trabalhos possíveis para todo o Nordeste irrigado.

2.2. Objetivos Específicos:

a. Quantificar os coeficientes técnicos dos diferentes com
ponentes de cadê:'.. sistema de produção por cultura, visan
do análise ~ .a economlca;

b. Avaliar o desempenho dos componentes de tais sistemas,
atrav~s do acompnnhamento da equipe multidisciplinar,
visando identificar os pontos positivos e negativos dos
sistemas de produção sob consideração.

3. MATERIAIS M~TODOS:

3.1. Considerações Mctodol6gicas
Para realização do trabalho proposto será utilizada

uma áre2. de 9 ha. localizada no Projeto de Irrigaç~o de Bebedou
ro.

As culturas que serao usadas para testar sistemas
de produção serão as seguintes: Tomate Industrial, Melão, Melan
cia, Cebola, Sorgo, Feijão.

Vale ressaltar que a escolha dessas culturas pren
deu-sea importância econômica que elas apresentam, não somente p~
ra oos colonos do Projeto de Irrigação de Bebedouro, como tam
bém para toda a região do sub-médio São Francisco.

Os sistemas de produçRo a serem testados constarão,
em princípio, de dois sistemas de produção por cultura. Um sis
tema tradicional, representando o que a m~dia dos colonos de Be
bedouro fazem e um sistema de produção modificado em relação ao
dos colonos no qual serão agregados os resul tados de expe r í ment a
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Os trabalhos serao conduzidos pela equipe multidisc!
p1inar do CPATSA, coordenada pelo coordenador de Sistemas e Análi
ses Econômicas do CPATSA, em harmonia com toda a estrutura organ!
zacional da referida Unidade.

O experimento central de sistema de produção compor-se-
á de dois tratamentos com duas repetições para cada cultura, sen
do:

Tratamento A - Sistema de produção tradicional para a
cultura considerada;

Tratamento B - Sistema de produção tradicional modifi
cada para a cultura considerada.

Cada parcela terá uma área de 0,25 ha, com a forma se
guinte, ajustadas perpendicularmente aos canais de irrigação do
lote do CTI:

B
A A B

I

O procedimento estatístico para se testar a eficiência
t~cnica e econômica de cada sistema de produção será atrav€s de
teste "t" para testar o contraste de médias emparelhadas, obtidas
de amostras retiradas no acaso, nas quatro parcelas anteriormen-
te referidas.

Neste particular cada linha de pesquisa
zar diferentes procedimentos para tirar conclusões
ou qualitativas a respeito do experimento.

Os anexos I e 11 apresentam os sistemas de pr~ªuções
tradicionais e modificados a serem testados bem como o cronograma
de implantaçã0 das culturas a serem estudadas para um período de
2 anos, ~ paTtir de janeiro de 1978.

poderá utili
quantitativas

3.2. Participação das Linhas de Pesquisa:

Cada cultura ficará a cargo de um pesquisador respons~



3

Os trabalhos serao conduzidos pela equipe multidisci
plinar do CPATSA, coordenada pelo coordenador de Sistemas e Análi
ses Econômicas do CPATSA, em harmonia com toda a estrutura organ~
zacional da referida Unidade.

o experimento central de sistema de produção compor-se-
á de dois tratamentos com duas repetições para cada cultura, sen
do:

Tratamento A - Sistema de produção tradicional para a
cultura considerada;

Tratamento B - Sistema de produção tradicional modifi
cado para a cultura considerada.

Cada parcela terá uma área de 0,25 ha, com a forma se
guinte, ajustadas perpendicularmente aos canais de irrigação do
lote do CTI:

B
A A B

I Ii

o procedimento estatístico para se testar a eficiência
t~cnica e econômica de cada sistema de produção será atrav~s de
teste "t" para testar o contraste de médias emparelhadas, obtidas
de amostras retiradas no acaso, nas quatro parcelas anteriormen-
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poderá utili
quantitativas

3.2. Participação das Linhas de Pesquisa:

Cada cultura ficará a cargo de um pesquisador responsâ
vel pela sua condução, desempenhando a função de fitotecnista da
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cultura, enquanto os demais pesquisadores envolvidos procede
rão as observações pertinentes às suas respectivas linhas de
pesquisa, conforme as' culturas definidas de acordo com o cro
nograma previamente estabelecido.

Os parâmetros a serem observados pelas diferentes
linhas de pesquisa, constarão de:

3.2.1. Fertilidade de solo.

Para fins de recomendação de níveis de fertilizan-tes, sera analizada uma amostra de solo composta, formada por-amostras simples, coletadas de O - 30 cm de profundidade, apos
o preparo do solo para cada ciclo da cul tura •.

Tendo em vista as modificações das característi
cas físicas e químicas dos solos manejados sob condições de lr
rigação, será feita uma amostragem por ciclo de cultura e em
pontos localizados, às profundidades de O - 30 cm, 30 - 60 cm,
60 - 90 cm e 90 - 120 cm, nas quais serão determinados os teo
res de cálcio, magnésio, sódio, potássio, fósforo , nitrato, car
bono, alumínio, pH e condutividade elétrica.

3.2.2. Irrigação e física de solo:

O método de irrigação será por gravidade em sul
coso O sistema de aplicação de água será através de sifões pr~
viamente calibrados.

A determinação da umidade do solo sera realizada
através de sonda de neutrons e do método gravimétrico. Vale s!
lientar que as medições de umidade aproveitável do solo serão
efetuadas antes e depois de cada irrigação, com a finalidade
de calcular a eficiência de armazenamento da água no solo.

Os dados climatológicos serão computados da Esta
ção Meteorológica de Bebedouro, Petrolina-PE. Situada aproxima
damente a 2.000 m da Unidade Experimental. As medições referen
tes a precipitação pluviométrica serão controladas "in loco" a
través de pluviômetro.

Serã feito um estudo paralelo dos principais par~
metros físicos e hidraúlicos como:
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- Densidade aparente
- Velocidade de infiltração
- Curvas de retenção de umidade
- Curvas de avanço
- Efici~ncia de irrigação.
Referidos pa râme t ros serão mensurados durante qua

tro etapas distintas do ciclo de cada cultura, a fim de avali
ar as alterações sofridas pela aplicação das práticas agríc~
Ias a serem desenvolvidas durante a execução do experimento.

3.2.3. Economia agrícola
Acompanhamento diário das atividades desenvolvi

das no sistema de produção para se estabelecer os coeficientes
técnicos reais e levantamento dos preços de todos os coeficien
tes técnicos observados para se proceder a análise de rentabi
lidadc econômica dos referidos Sistemas.

3.2.4. Entomologia:

Será observada a influência das práticas
rais na incid6ncia de pragas nas culturas em estudo.

cultu

Con~iderar-se-á como práticas culturais:
de cultura, aração do solo, destruição dos restos de
e cultura no limpo.

rotação
culturas

Em cada cultura será medida a infestação de "pr~
gas", através de amostragens, realizad8.s de 30 em 30 dias. A
técnica adotada de amostragem sera em função da espécie de ln
seta que venha a ocorrer na cultura.

Verific:lr-se-á as "pragas" ocorrentes nas cultu
ras durante o ciclo e seus inimigos naturais, bem como o está
gio de desenvelvimento da planta (vegetativo eu reprodutivo),
no qual o inseto ocorra danificando a planta.

3.2.5. Fitopatologia:
Será observada a influência das práticas culturais

na incid~ncia de doenças nas culturas instaladas.
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Considerar-se-á corno práticas culturais:
de cultura, aração do solo, destruição dos restos de
e cultura no campo.

rotação
culturas

Em cada cultura será medida a infestação de doen
ças através de amostragens, realizadas de 30 em 30 dias.

Verificar-se-á as doenças ocorrentes nas culturas
durante o ciclo de cada cultura.

3.2.6. Fisiologia vegetal:
Fornecerá posteriormente.

3.2.7. Controle de plantas invasoras:

1) Entre 15 e 20 dias após as aplicações de herbi
cidas;
a) Efeito na cultura (fitotoxidade)
b) o de controle inicialfl

2) Ao fim do ciclo (antes da colheita) ;
a) % final de controle.

3) Na colheita;
a) Efeitos na produção.

3.2.8. Fitotecnia de sementes:
Serão feitos: Teste de -germlnaçao;

Teste de vlgor;
Teste de sanidade.

3.2.9. Fitotecnia do tomate:
Serão feitas durante todo o ciclo da cultura, as

seguintes observações:
1 - data do transplantio;
2 - stand'com 15 dias apos transplantio;
3 - stand por ocaSlao da colheita;
4 - data do início da floração;
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5 - data do inicio da frutificação;
6 - data de colheitas;
7 - produção em t/ha de frutos comerciais;
8 - produção em t/ha de frutos com podridão api

cal.

3.2.10. Fitotecnia do melão:
01 - semente usada e quantidade empregada por hec

tare;
02 - que tratamento foi dado a semente;
03 - quantidade de semente usada por cova;
04 - sistema de plantio usado;
05 - como foi colocado o adubo organlco e mineral.

se em cova ou em sulco;
06 - qual o intervalo de adubação em cobertura;
07 - espaçamento adotado;
08 se houve ataque de micosferela. bicho mlnel

ro, mosaico e oidio, míldio. etc.
09 - data do desbaste de ramos e frutos;
10 - quantas plantas foram deixadas por cova;
11 - quantos ramos deixaram por planta;
12 - quantos frutos deixaram por planta;
13 - data de floração, início;
14 - data da colheita;
15 - quais os tipos de frutos. isto é, classifica

ção dos frutos por tamanho;
16 - produção em t/ha;
17 - intervalos de irrigações e lâmina empregada;
18 - quais os fungicidas usados durante o ciclo da

planta.

3.2.11. Fitotecnia da me lancia:

3.2.12. Fitotecnia da cebola:

01 - tipo de sementes usadas;
02 - percentagem de germinação;
03 - início de germinação;
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04 - início do transplante;
05 - adubação;
06 - quando adubou e como ~oi adubado;
07 - intervalos de adubação em cobertura;
08 - espaçamento entre sulcos e entre plantas;
09 - intervalo de irrigação e lâmina aplicada;
10 - data da colheita e quantas foram feitas;
11 - produção comercial em t/ha;
12 - produção não comercial em t/ha;
13 - produção de cada variedade, caso seja usa

da mais de uma variedade.

3.2,13. Fitotecnia do sorgo:

Fornecerá posteriormente.

3.2.14. Fitotecnia do feijão:

Fornecerá posteriormente.
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APENDICE I

SISTEMAS DE PRODUÇÃO TRADICIO-

NAL E TRADICIONAL MODIFICADO DOS

COLONOS DO PROJETO DE IRRIGA-

çÃO DE BEBEDOURO PETROLINA

PERNAMBUCO.
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1. SISTEMAS DE PRODUÇÃO TRA

DICIONAL E TRADICIONAL

MODIFICADO PARA A CULTU-

RA DA CEBOLA.



,

SISTEMA DE PRODUÇÃO TRADICIONAL PARA 1 HA DE
CEBOLA

-NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE BEBEDOURO - PETROLINA-PE

12

OPERAÇÕES Cr$/UNIDUNID. QUANT EQUIP M1ENTO
e/ou MATERIAL • CRONOGRAMA

1. Sementeira
1.1 Preparo do solo

a. Área Útil
b , Aração

c. Gradagem

2
m

H/Tr.

H/Tr.

250
Osl

0,1

:Irator 11F 65 X
c/arado rever-
sível de 3 dis-coso
Trator }1F 65 X
com grade de
24 discos

2a quinz/jan

11 11 11

130,00

130.00

1.2 a. Preparo sementeira
b. Irrigação de asseE.

taI:lento:
. Água
• Serviço

c. Esterco
d. Terradrin (5%)
e. Fórmula (5-15-5)
f. Incoporação de ~,~

e e.-g , Marcação de sulcos

DH

DH
kg
kg
kg

DH
DH

1,5

0.2
300
0,6
1,3

Enxada

Sifão
pão enxada
Latas

"

Enxada
Grade

" 1i 11 26,50

26.50
0,20

11,00
2,20

26,50
26,50

1.3 Semeio
a. Semente
b. Serviço de s eme i.o
c. Cobertura semente

d. Cobertura da se-
menteira

kg
DH
DH

DR

2
2

0,5
Latas
Terra da semen-teira

1 Cap im

11 " 11

26,50

26,50

1.4 Adubação de Cobertura
a. Sulfato de amorri.o

b . Aplicação

kg

DH 1 Latas

4 dias antes
do plantio

2a , /'qU1nz Jan
dia do plantio

apos seme10

após abertura
da se::lente

15-20 dias a-
pos semZ10 2,60

26,50

1.5 Ir ri.gaçao de Manuten-
çao.
a. Água
b. Aplicação DE 3,5 Sifões

2 vezes/semana
26,50

1.6 C~pinas e Escar i.f í.ca-
çoes.
a. Primeira

b. Segunda

DH

DE

0,75

0,75

~nxadinha

idem

c/adubação eI;l
cobertura - ,se necessar10

26,50
26,50

1. 7 Tratos Fitossanitãrios
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OPERAÇÕES Cr$/UNIDUNID. QUANT EQUIPAMENTO
e/ou MATERIAL CRONOGRAMA

2. Plantio Definitivo
2.1 Preparo do solo

a. Aração

b , Gradagem

c. Sulcamento(TA)

H/Tr

H/Tr

DHA

5 Trator MF 65 X
arado reversí-
vel c/3 discos
Trator MF 65 X
c/grade de 24
discos
Sulcador~ ar-
reio~burro

por ocas ião da .
feitura da se-menteira

" "

,...
130,00

130,00

60,00

2.2 Adubação Básica
a. Fórmula 5-15-5
b , Aplicação

c. Ressulcamento
• Serviço animal

• Serviço honen
d. Preparar cabeça de

sulco
· Serviço hOBeo

e. Tratamento do solo
• Terradrin (5%)

kg
DH

DA

DH

DH

kg

500
2

2,3

2

2

Latas

1 Sulcador~ ar-
reio, burro

na epoca do
transplante

na epoca do
transplante

" "

2,20

26~50

26,50

11,00

2.3 Irrigação pre-trans-
plantio
a. Água
b. Serviço homem DH 0,2

1

2 Enxada

"

antes plantio

simultânea c/
o transplante 26,50

2.4.Transplantio
a. Arrançuio de mudas

b. Transplantio de mu
das -

c. Colocação de Budas

DH

DH
DH

2,3
25

Sifões

3 pá de trans-
plante

mudas aos 25-
35 dias 26,50

26,50
26,50

2.5 Controle de ervas
a. Ronstar (Herbicida)

b. Serviço homen

Lt

DH

8,2 Pulverizador
costal

2

Até 2 dias a-
pos o plantio
idem, idem

198,00
26,50

de manuten2.6 I::rigação
çao
a. Água
b. Serviço homem

2.7 Tratos Fitossanitários

tx/ha
DH

1
4

Sifões 2 vezes/semana
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EQi1IPAMENT'O-- . . -. _..... __ ..
OPERAÇÕES UNID. QUANT e/ou HATERIAL CRONOGRAMA Cr$/UNID

2.8 Adu~açào de cobertura. a -a. 1 aPlicaçao
• SUlfato de amonio kg 100 Latas a lanço 20(var.Precoce)- irrigação 30(var. Tardia)apos

dias apos o
transplantio. 2,60

• Aplicação DH 1,5 26,50
b. 28 aplicação

· Sulfato de amon1O kg 100 idem, idem 40(var.Precoce)
60(var.Tardia)
dias -apos o
transplantio. 2,60

· Aplicação DH 1,5 26,50

2.9 Capinas e Escarifica-
çoes
a. Prínaí.ra DH 28 manual, com en + ou - 20 dias

xadinha de es- após o trans-
carificação. plantio. 26,50

b , Segunda DH 28 Idem, idem + ou - 50 dias- 26,50apos.

2.10 Colheita
a. Arranquio DH :J.5 Mãos estas operaçoes 26,50
b. Transporte DH 10 Sacos são feitas em 26,50

Enpaio1amento DH 75 Mãos ~ . 26,50c. sequenc1a.
d. Resteamento DH 45 Mãos 26,50
e. Empilhar resteas DH 1,5 Mãos 26,50
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OBSERVAÇÕESREFERENTES AO SISTEl1A DE PRODUÇÃO TRlillICIONAL PARA A CULTURA DA

CEBOLA

item 1.
A localização da sementeira deverá ser de ~ dos lados da área prepa-

rada, aproveitando-se as facilidades da tomada d'água e de tal forma a nao pr~
judicar a irrigação de pre-transplantio (maiores detalhes ver figura 1);

item 1.1.

-As operaçoes b e c sao realizadas quando da preparaçao de toda a area
destinada ao cultivo da cebola (sementeira e campo definitivo);

Item 1.2

Serão feitos 40 quadros de 5 x 1 m por 15-20 em de altura. Maiores de
talhes observar a figurQ 1.

/"17' To (VI A :rJ;:J J)' A (, (( R
// .7/0 é'J.(vrtiRO

/ --- - -------------.

C' R (••1 P o J) E ç:. rv I TI V O

Figura 1
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ItCIJ 1.2. g

Espaçamento entre fileiras: 15.cm;

ftem 1.3. a

Variedades que poderüo ser plantadas: Texas Grano 502 ou Híbrida Gra-
nex 33 (da ASGOv1)•

heI;! 1.3. b

Profundidade de semeio - 2 em

ftaJ 1.3. e

A cobertura e feita logo apos o seme10 colocando-se capun diretamente
sobre os quadros.

\\
•Item 1.4. I

A adubação em cobertura deverá ser feita entre as fileiras 6> peque - 1~'
nos sulcos que deverão ser recoberto logo após colocação do adubo. Dosagem: ~

2g de Sulfato de Amonio por m de sementeira ou 10 gim linear de fileira.

Iter:l 2.2. c

Espaçamento: 0~60 x 0,10 m

Iteo 2.2. e

Para o trat&~cntc do solo o Terradrin poderá ser misturado com c.fór-
mula e distribuido conjunt~ente.

Observação Complementar:

Duração da sementeira no campo - de 30-35 dias, no máximos
da variedade, se precoce ou tardias respectivamente.

dependendo
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SISTEl1A DE PRODUÇÃO TRADICIONAL MODIFICADO
PARA 1 l~ DE CEBOLA

NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE BEBEDOURO - PETROLINA-PE
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OPERAÇÕES Cr$/UNIDUNID. QUA..~T EQUIPAMENTO
e/ou MATERIAL CRONOGRAMA

l.Senenteira
1.1 Preparo do so10

a. Área útil
b. Aração

c. Gradagem

2
m

H/Tr

H/Tr
<)

0,1

Trator Y& 65 X c/
arado reversível
de 3 discos.
Trator 11F 65 X c/
grade de 24 disco

Ia . /.qU1nz Jan

ti "

130,00

130,00

1.2.Preparoda sementeira
a. Sul cament.o

b. Esterco

c. Superfosfate srmp ,
d. Incorporação de b,

c e d

e. Regularização (:.os
canteiros

f. 11arcação

g. Neant i.na solúvel

H/Tr

kg

kg

H/Tr

DH
DH

kg

I'-160.

0.07

1
0.2

Trator HF 65 X c/
sulcador de 2 bi-
cos.
Carrinho de mão,
pá e enxada
Idem, idem

Micro-trator a
grade 420 c/enxa-
da rotativa •.

Enxada
Grade

1 Reg.:ldor

" "

130,00

0,20
1,60

130,00

26,50

1.3 Semeio
a. Semente
b. Lesan (tratamento

de semente)
c. Serviço de semeio
d. Cobertura semente

e. Cobertura seoentci
ra

kg

kg
DH
DH

DH

0,3
2

0.5

3

Latas
Terra da sC8entei
ra

1 Capim

" "

800,00

160,00
26,50

26,50

26,50

1.4 Adubação de cobertura
o a. Primeira

t Sulfato de õ8on10
Aplicação
I

b. ~egunda
/Sulfnto de amon10
A licação

kg
DH

kg
DH

3
Latas, riscador

6
Latas, riscaoor

" "

2,60

26.50

2,60

26,50

1.5 I:rig~ção de manut.eri-
çao
a. Água

li "

no dia do
plantio
após plantio

" "
" 'I

" "

" rI

10 dias apos
seme ro

20 dias apos
seme10
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- OPERAÇÕES cr$/UNIDUNID. QUANT EQUIP A..~NTO
e/ou HATERIAI.. CRONOGRAMA

-, .)Capinas e Escarif ica-
çocs
a. Primeira

b , Segunda

DH

DH

0,75 Enxadinhas
0,75 Enxad í.nha

simult~ea
c/item 1.4. a- .se necessarl.O

26,50
26,50

-
1.7 Tratos Fitossanitnrios

totais
a. Benlate 0,07%
b , Dí.thane M-45 O, 2%
c. Folidol 60E-O,1%
d. Extravon-5cc/20

litros d'ngua
e. Aplicações totais

kg
kg
1t

lt
DH

Pulverizador
costal

a~ pulveEiza-
çoes serno
feitas "'semà-
nalment:e.'..::~·
misturando-se
os produtos
citados em
1. 7.

430,00
45,00

122,00

40,00
26,50

2. Plantio Definitivo
2.1 Preparo do so10

a. Area
b. Aração

c. Gradagem

d. Sul.canent;e

ha
H/Tr

H/Tr

DHi'.,.

1
4 Trator MF 65 X

c/arado rever-
sível de 3 dis

na epoca da
feitura da se-sementeira

Idem, idem

na epoca do
transplantio

130,00

60,00

2.2 Adubação básica
a. Formula
b . Aplicação

c. Esterco
d. Aplicação

e. Ressulcaoento

kg
DH

tono
DH

DRA

2
COSo

Trator MF 65 X
c/grade de 24
discos
sulcadcr,arreio
burro

na epoca do
transplnntio 26,50

4.000,00

26,50

2.3 Irrigação de Assenta-
mento
a. Água
b. Aplicação DH 2,4

2

4 sacos

1 dia ant:es
do plantio 26,50

2.4 Transplantio
3. Arranquio de mudas

b , Marcação

c. Implantação de mu-
das

DE

DH

DH

20
2 -carrinho de Iilao

enxada e pá
sulcador,arrcio
e burro

25-35 dias a
pos semel.O 26.50

26,50

26,50

2.5 Controle de ervas
a. Ronstar (herbicida lt

2

sifões

3 pn de transpla~
te
marcador ou va-
ra

1

40 manual

3 pulverizar
logo apos
t-r::.nc>nl::.nt-p lQ~ n()
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-
OPERAÇÕES UNID. QUANT. EQU IPA11ENTO CRONOGRAMA Cr$ trnm.E/OU l1ATERIAL

-
2.6. Irrigação de manuten

ção total.
a. Água Taxa/ha 1 2 vezes por se 500,00---mana.
b. Aplicação total DH 4 sifões 26,50

2.7. Tratos Fitossanita
rios totais.
a. Benlate - 0~07% kg 2.0 Pulverizador pulverizar se 430~00

costal. mana1mente.
b. Dithane H-45-0, 2% kg 10.0 45.00
c. Folido1 60-E-0 ,1% z 3.0 co:?eçar 8 dias 122.00apos transp1aE.

te e interron
per 8 dias an
tes de colher.

d. Extravon ~ 3.0 40,00
e. Aplicações totais D" 26,50Li

2.8. Adubação de Cobertura
- ~
.r a. Pr irae i.r a

Sul f at o de ~ kt: 100 20 dias - 2,60amon 1.o apos
transplante.

Aplicação DE 1,5 Baldes plãs
ticos. 26,50

b. Segunda
-'., Sulfato de kS 100 40 dias - 2,603TIon1.o apos

transplante.
Aplicação DE 1,5 Baldes pl as

ticos. 26,50

2.9. Colheita
.1. li.rranqueio DE 15 Daos 26,50
b. Transporte DE 10 sacos 26,50

EI!lpaiolaI!:ento DH 75 - 26,50c. maos
d. Resteamento DE 45 - 26.501':'...:10 S

e. EnpiLhar DE 1.5 - 26.50resteas maos
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('~servaçõesreferentes ao Sístema de Produção Tradicional Modificado para a
Cebola

Item 1.2.

o sulc~nento para se marcar os canteiros sao feitos com un espaçanen
to de 1,50 m, .

As dimensões dos canteiros serão de:

10 m de conpr ir-ent o x 1 m de lagura x 10 em de altura. Serão fei tos era

sequencí a para f ac i lit ar <1 irrigação por aspersão.

A marcação c feita com grade especial que permite sulcar con 10 cc de
distância e 1~5 cr; de profundidade.

o Terracur SUp2Y x Enulsão devera ser aplicado 2 dias antes do semC10
3 2 2n~ dosagen de 5 cn /2 ou Terracur granulado na dosn~2n de lOg/~ . Esse produ

to poderá ser substituido pelo Aldrin.

Item 1.3.

A semente deverE ser tratada coe Lesan;

Espaçanento do semeio e densidade de plantio: 10 c= entre fileira e
1 g de semente/cetro linear;

A variedade a ser usada sera

Iten 2.1.

o sulcenento sera feito no espaçamento de OsSO CD entre sulcos,

Iten 2.4.

o transplantio sera feito de 25-35 dias apos o scne10.

Espaçanento de í.npLant açao de mudas - 7 em,

Sugere-se deixar~ de 10 en 10 sulcos plantado~ uo sulco sen plantar,
para facilitar pulverizações:

o transplantio sera feite sob 1rr1gaçao;

Itco 2.7.

Pulverizar segtmdo~s recomendações a seguir:
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l~ seoanD.- Ben l at e + Dithane M 45 + FoUdol + Adesivo

2~ semana - Dithane 11-45 + FoUdol + Adesivo

3~ Ideo asemana ..- 1. semana

4~ semana - Idem 2~ semana

Subsequentes - seg~indo o mesmo esquema

Item 2.8.

No caso de variedades tnrdias ou precoce aduba-se COD os seguintes 1n

dias apcs transplante

terval()s~

Variedades Pri2eira ISegund.:'.

Precoce 20

Tardia 30
40

60
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2. Sistemas de Produção Tradicional e Tradicional Modificado
para a Cultura do Tomate Industrial



SISTID1A DE PRODUÇÃOTRADIGIONAL PARA 1 RÃ DE
" -

TOHATE INDUSTRIAL
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OPERAÇÕES Cr$/UNID.
-

unm. QU,,'\NT. EQUIPAMENTO
E/OU HATERIAL CRONOGRAMA

-1. Sementeira
1.1. Preparo do Solo
a. Área útil
b. Araçao

c. Gradagem

d. Preparo de quadros
e. Irrigação Teste

Águél
Aplicação

2.
m

H/Tr.

H/Tr.

DE

DH

200
0~Ó3

0,02

1,5

0,3

Trator HF 65 X c/
arado reversível 3
discos.
Trator MF 65 X c/
grade de 24 dis cos •
enxada

sifões

-apos araçao
apos gradagem

l30,00

26,50

1.2. Adubação básica e
Tratamento do Solo

a. Esterco
b. Formula (8-12-5)
c. Tcrradr in
d, Rhodi auran
c. Incorporação de a.

b, c e d e nivela
mento.

kg
kg
kg
kg

D"n

6
40

5
10

enxada, pá carri
1 nho de mão.

Feita um dia
antes do plaE.
tio.

após aduba
ção básica.-

0~20
2,70

11,00
85,00

1.3. Semeadura
a. Marcação de sulcos?

seaero e cobertura
das sementes

b. Semente
e. Cobertura da semen

teira.

DH

g
DH

200
1

1 grade manual ter
ra da sementeira.

apos incorp~
rar 1. 2.

após semeio 26,50

1.4. Irrigas:ao de
nutençao.

a. Água

b. Aplicação

r·la

DH 2,7

cap1m

20-50 sifões de
1" por 1~30 m

2 vezes por
semana

de Caber

26.50

1.5. Adubação
tura

a. Sulfato de
b, àpl icaçao

- .amon10 kg
DH

2
0,2 latas

aos 15 dias após
2,60

26.50

1.6. Capinas e Escari
ficações

a. Capinas (2)
b. Escarificações (2)

DH
DE.

1
1

rastelo
rastelo

Quando neeessar1C 26,50
Operações simultâ
nea. 26,50
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OPERAÇÕES UNID. CRONOGRAMA Cr$/UNID.
-

QUANT. EQUIPAHENTO
E/OU MATERIf.L-1.7. Tratos Fitossani tarios

Produtos:*

2. Plantio Def í.nit í.vo
2.1. Preparo do Solo
a. Área
b. Aração

ha
H/Tr.

c. Gradagem H/Tr.

J. Sul carnento (TA) DHA

e. Irrigação de As sen
tamento.

Água
Serviço para l.r-
ra.gar DH

2.2. Adubação basica

a. Fórmula (8-12-5) kg

b. Distribuição da
FOI1!Jul:1 DH

c. Incorporaçao (TA) DHi'"

d. Irrigação pre-
transp.
Água
Ser;:iço de l.rrl.-
gaçao DH,

'"

1
4

2

2

0,8

500 eu
625

1,5
0,8

Trator MF 65 X c/
3 discos reversí-
vel.S
Trator MF 65 X c/
grade de 24 discos
su l cado r , burro ar
rel.Os.

130,00
-apos araçao

apos gradagern
130,00

60,00

apos sulcamento -
20-50 sifões de 1"
por 1,30 TI. 26,50

Um dia após irri
gação de assent~
mento.

2,70

apos sulcamento
26,50
60,00

antes do trans
plantio.

26,50

* Consultar calendário de pulverizações.

saco, lata

arado reversív0l,
burro, arreios.

sifões
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OPERr'\ÇÕES Cr$/UNID.
-

unm. QUANT.
EQUIPAMENTO

E/OU l"áTERIAL
CRONOGRAMA

-2.3. Transplentio
a. Marcação de "cov as "
b. Arrauqui.o , transpor

te e impLan tação de
mudas ,

c. Replantio

d. Irrigação de trans
plantio.

Á8ua
Serviço para 1rr1
gar.

DH

DH
DH

2
linhas ou vara e
vasador de pau
pá de transplan
te, caixa p/trans
porte.
Idem item b.

8

incluso
DE ec b sifões

Em geral simultâ
nco ao transplan
tio e 4 dias apOs
transplantio si-
multâneo ao trans
plantio.

26,50

26,50
26s50

26,50

2.4. Irri~aç;:;ode Hanu
tençao.

a. Água

b. Aplicação

Taxa/
h<:'.

DH
1

12 20-50 sifões
de 1" por 1, 30m

2 vezes/semana 500.00
26,50

2.5. Controle de Ervas
a, Cultivadas DF.A

b. Ressul cadas

c. Acabamentos
d , Capinas e enxada

DHII.

DE
DH

Cultivador, bur quando necessar10
ro e arre10S.
sulcador, bur
ro e arre10S.
enxada
enxada

60,00

60.00

26,50
26050

2.6. Adubaç ao de Caber
tura.
Pr ine í.r a

-. aa, Sul.f ato de amoru o (1.)
b. Distribuição
C. Abacc'l amcn to (TA)

Segunda
.:1. Sulfato de anônio

L Distribuição
c. Abace l.ament.o (TA)

kg
DE

DHA

DE
DHA

150
1,5

2

kg 150

sacos
Burro, arre10S
arado reversí -
vel

sacos
Burro> arreios
arado reversí-
vel.

aos 25 dias apos
transplantio.

aos 45 dias após
transp1antio.

2,60

26,50
60,00

1,5
2
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-
OPERAÇÕES UNID. QUANT. EQUIP LiMENTO CRONOGRAMA Cr$/UNID.E/OU HATERL\L

-
2.7. Tratos Pí toss aní.t.Erí.os
a. DithaneM-45 kg 8 55000
b. Dimecron Q, 2 Ver cronogramn Ver cronograma 99~00
e. Antacol kg 4 anexo anexo 66,00
d. Folisuper Q, 2 110,00
e. Nuvan Q, 1 198,00
f. Nccron Q, 3 190900
g. Quelado Q, 4 44900
i. :.plicação DE 18 Pulverizador 26,50

costa1

2.8. Colheita DH 53 Caixas 26~50

2.9. Transporte Interno DH 6 26.50
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Observaç~es referentes ao Sistema de Produção Tradicional para o Tomate
Industrial

Item 1.1.d.

Idem it2ô 1.2 das observações referentes ao sistema de
tradicional par a a cebola'

producão

Item 1.2. a.

Utiliza-s2 5 kg de estercos em geraIs de caprlno9 bem curtido, por
metro quadrado. (ú maioria dos colonos tem uma esterqueira rudimentar):

Item 1.2.b.
2Colocar 200 gim

Item 1.2 .c • e d .

. f 2Terradrln 5 g m :
Phodiauran 10 g/m2

:.

Item 1.3.a.

Espaçawcnto entre linhas na sementeira - 20 cm~

o semeio é feito distribuindo-se ~s sementes unifo~emente e8 to
das as linhas dos quadros:

Item 1.3.c.

A coberturn das sementeiras ~ feita somente nas epocas quentes
(agosto-outubro. considerando-se que a partir de novembro não se planta mais
tomate):

~ cobertura com caplm e feita suspensa a uma altura de 70 cm do so
10, voltada para o nascente e a 40 cm do solo voltada para o poente~

A retirada da cobertura é efetuada 10-12 dias apos o semelO, de
preferência na parte da tarde. aproveitando-se os últimos raios solares;

It en 1.4.

As irrigações deverão ser feitas de preferência nas horas frias do
dia, por infiltração. sem inundação~

e. . - -~ 1. lrrlgaçao ocorrera no dia do semelO e a última um dia
de transplantar com UQ turno de rega de 2 vezes por semnna;

antes

>
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Item 1.5.

A adubação de cobertura poderá ser dispensada~ caso a sementeira este
ja visivelmente boa;

Dosagem - 50 g de sulfato de amônia por mGtro quadrado. aplicado en
tre as linhas:

Item 2.1. e.

Opcional

Item 2.2.a.

Ver observações do item 2.3. a segu1r.

It en 2.2. b.

Distribuir formula lateralmente no sulco e recobrir com arado reversí
ve1 (TA) ~ 75 gim linear de sulco :

Item 2.2.d.

Fazer uma 1rr1gaçao um dia antes do transplantio e no momento do oes
00;

Item 2.3.

. Espaçamento e respectivas adubações;

Meses de abril a julho - 1,50 x 0940 o:
Fórr:m1n 8-12-5 - 500 kg/hn;.
Meses de agosto a outubro - 1,30 x 0,30 ~;
Fórou1a 8-12-5 - 625 kg/ha;

Marcação de covas no olho, usando vazador de pau;
. O transplantio e feito logo apos a adubação~

Replantio - 4 dias apos transplantio;

Iteo 2.6.

A distribuição é feita ao longo do sulco eopregando-se 23 g/o linear
de sulco para o espaçanent o 1950 x 0940 m ou 20 gim linear de sulco para o es
paçanento 1,30 x 0,30 m.



CRONOGRJ'ltA DE APLICAÇÃO DOS SEGUINTES PRODUTOS: FUNGICIDA. INSETICIDA E r.nUl\O FOLIAR - CUL"l:URA: "l:OnJ\."l:~ 'J.N1>US"1:'R.'1.'-'L

~POCA DE APLICAÇÃO O'B' S E R V A ç a EPRODUTO A SER USADO
P/APLICACÃO

QUANTIDADE DE
PRODUTO P /20.9.,

EFEITO RESIDUAL
C/F.ELJ'l_CÃO A COLHEITA

Sementeira - (P~eparo de
solo)

RHODIAURi\N - P.S.
TERIW)RIN

210 gramas p/m
25 g r amas /m

QUANTIDF~E DE CADA
PRODUTO P/HA.

08 dias após germi~oç~o

, I I I ~B) Aos 45 lias .após
o tranS?lgntlo 9

fazer a 2. aduba
ção no )J10 com
sulfato de amônio.

15 dias
~

,~?Os g(.rninncno

,

DITHANE - M 45
DY~mCRON - 50

ANTMCOL
FOLISUPER OU NITPOSIL

1'. 60

3,5 conchas
1 conchél

6 sO conchas

1 concha

22 dias após g8~inaçno DITHANE - H 45
DIMECRON - 50

3,5 conchas
1 y O concha

003 dias npõs transp1nntio ANTRACOL
FOLISUfEít

5 d' ~ .1 i as apos t~n"s-.)lentlo DITHANE ..11 If5
NEORON

6,0 conchas
1,0 conch:J.

3s5 conchn.s
4 conchas

22 dia.s após transp1<,ntio ANTRACOL
DYMECRON - 50

6,0 conchas
1,0 concha

30 dias após germinação DITHANE - H 45
NEORON

3,5 conchas
1,12 conchas

38 dias ap~s transplantio ANTRACOL
FOLISUPER

6,0 conchas
1,0 concha

A) Aos 25 dias após
o trélnsplantio ,

• é)fazer a 1: adu
bação no solo cãID
sulfato de nmônio.

c) O ndesivo é compc
tive1 c)m todos
produtos, usar
quando houver ne
cessidade.

D) Nno poder5 hnvcr
q~alquer ~odific2
çno neste cr ono
grama; tanto na e
poca da l1")liceçnÕ:
como tambem no de
fensivo a ser ap lí.

cf.ldo.



CRONOGRPlfA DE APLICAÇÃO DOS SEGUINTES P~ODUTOS: FUNGICIDA? INSETICIDA E "'DUnO "POLIAR.- CULTURA: TOHATE "l."NDUSTR"l.'\L

PRODUTO A SER USADO QUANTIDADE DE QU1,.NTIDADE DE C./\.DAEFEITO RESIDUAL O B· S ERVAÇÕ E~POCA DE APLICAÇÃO P/APLICAÇÃO PRODUTO P /'209, PP.ODUTO P /HA. C/RELAÇÃO A COLHEITA

Sementeira - (Preparo de 10 grrunas p/m 2 A) Aos 25 diasRHODIAURllN - P.S. apos
solo) TERIW)RIN 2 o transp1antio ,5 gramaa/rn - afazer a 1. adu

bação n? solo cãID
- DITHANE - H 45 3,5 conchas sulfato de amônio.08 dias apos gerni'1oçé:o

DYHECRON - 50 1 concha
:8) Aos 45 fins apos

dias ~ - 6s0 conchas o trans)lgntio ?15 ,~?OS gLminn~ao ANTRACOL fazer a 2. aduba
rOLISUPER ou NITP.oSIL - .')10çao no com,

P. 60 1 concha sulfato de nrnônio.

di.ns - - DITHANE - H 45 3,5 conchas C) O adesivo -22 apos g8r'1inaçao e compc
DU1ECRON - 50 1,0 concha tive1 CJm todos

produtos, usar ,- quando houveroa dias transp1antio ANTKACOL 6,0 conchns neapos .-
FOLISurEí\ 1,0 concha cessidade.

15 dins ~
t+a-vs c Lant io DITH1\NE .- 11 tIS 3$5 conchns D) Nno pcder3 h.qvcr<2pOS qunlquer ~odific2NEORON 4 conchas çno neste cr on»--grama; tnnto na e

22 dias - transp1pntio ANTRACOL 6,0 conchas poca da a'J1iceçn;:ap os
DYMECRON - 50 1,0 concha como tnrnbem no de

fensivo a ser ap Li,_.
cada.

dias - - H 4530 apos germinaçao DITHANE 3,5 conchas
NEORON 1,12 conchas

38 dins apos tré'.nsplantio ANTRACOL 6,0 conchas
FOLISUPER 1,0 concha



~FOCA APLICA.ÇÃO
PRODUTO A SER US~DO QUA TIDnDE DE QU1\NTIDADE DE Cf..JJA EFEITO RESIDUAL O E JERVAÇ Õ E SDE P/APLICAÇÃO PRODUTO p/ 20 Q. PRODUTO F/HA. C/RELAÇÃ~ A COLHEITA

45 dias apos transp1antio DITHANE - M 45 3,5 conchas E) Nno reconendDDos o
NEORON 1,12 conchas uso de ntomizadcr

?/ns aplicações de- terninad<:!s. -
53 dias apos transp Lar tio HANZATE - D 4,0 conchas

F) As dos:1ge~s recc;-
60 dias - t r ans p l ar-t io HANZATE D 4,0 conchns nendas , s ao paraapos

NEORON 1,0 concha pulverizadores nél
nuais de 20 Lí t r os,

dias transplantio M1\NZATE 4,0 conchas caso queiro. usar
68 apos - D atomizador procureNUVAN 1,0 concha o extensionista p/

deteroinnr a qua~:
75 dins apos t t ao sp Lan t io HANZATE - D 4,0 conchas tidade de produtos

NUVAN 1,0 concha ade9unda p/ns ap Ii
ENXOFRE p6/ 12 kg caçoes.

O dias - t ransp ls ntio MANZATE - D 4,0 conchas G) NãJ reccnend ar:1OS "npos do atooizad'JrNUVAN 1,0 concha USJ
parn as él?Lí c açccs
det:erninedas.

90 dins - trunsp1nntio HANZATE - D ENXOFREnpos
pC) 12 kg 4,0 conchas

NUVAN FOLIAR QUELADO 1,0 concha
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SISTE~~ DE PRODUÇÃO TRADICIONAL MODIFICADO PARA 1 HA
DE TOMATE INDUSTRIAL

NO PROJETO DE IRRIGACÃO DE BEBEDOURO - PETROLINA - PE.

-----------------------------------------------------------------------------------------
OPERAÇÕES UNID. EQUIPAMENTO

QUMn. E/OU NATERIAL CRONOGRAl'1A Cr$/UNID.
-------------------------------------------------------------------~-------
1. Sementeira

1.1. Preparo do Solo
a. Ãre3 útil
b , Aração

2m
H/Tr

100
0,06 Trator HF 65 X

c/ arado de 3 d i s
~ .cos r eve r-s a.vei.s

Trator HF 65 X
c/grade de 24
discos.
enxada

-apos ar açao
130,00
130.00c. Gradagen H/Tr 0,04

d. Preparo de canteiros DH1~ 1 após grad agem 26s50

1.2. Adubação bàs í ca
a. Esterco
b. Superfosfato simples
c. Distribuição e

Incorporação de a e
b e regularização.

kf!. (2000 ?
ke ~20 <>

3 dias antes
do serae i.o, dan
do' se 1-2 ir-=-
rigaçoes ne s
te í.nt erva Io

0,20
1,60

DH 1 -enxcda , p a , p.;.
ne t r a e car r i

nho de r.1ão o -

26.50

1. 3. Semeadura
a, I1arcação de sulcos DE grade epos itea 1.

b. Semeio
c. Cobertura de sementes

DH
DE

manual
esterco pene~
rado.

"
26,50
26,50

2.c.

26,50
d. Semente

Rossol).
e. Cobertura da

teira.

(variedade
g 250 ,r ~i

semen
DH 1 palha de cap i.ra apos seme~o 26,50

1.4. Idem Tradicional

1.5. Idem Tradicional

1.6. Escar í.f i caç ao e s~
cha DH 2

na epoca da adu
b aç ao era cobe r
tura.

26,50

1.7. Tratos Fitossanita
rios.

a. I'r atcment.o de senen
teso

b. Tratamento de solo
. Neantina solúvel
• Aplicação

g
DI-l reeador 5-7 dias antes do

seme~o 26,50

-
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OPERAÇÕES Cr$/UNID.
-

UNID. EQUIP/i.HENTO
QUANT. /E OU HATERl1'~

CRONOGRMiA

--- ------~------------~~------------------~--------------------------------------
P - d d Ia.c. revençao e ocnç as
aplicação

Cupravi t Azul
. Adesivo
. Aplicação

éI • -2. ap l icaçao

Folimat 1000
Cupravi t Azul

, Aplicação

pulverizador
costal

DH
pulverizador
costal

DH

8 dias anos
ge rmi.naçao

15 dias após. -germ1.naçao

26,50

165,00

26,50

1.9. Desbaste 26.50DH manual

2. Plantio Definitivo
Idem Tradicional

2.2,. Adubação b as í.ca
a. Fórmula
b. Distribuição do adubo
c. Incorporação (TA)

d , Irrigação pre-transpla~
te.
.Águ<'.

Aplicação

i 1
~'
DH 1,5 saco, lata

DHA 0.8 arado revêrsí
velo burro.
arre1.Os.

3
m
DH sifões, lona

apos iten c
aros iteo d

26.50
60,00

2.3. Idcn Tradicional

2.4. Idem Tradicional

2.5. Controle de Ervas

2.6. Adubação de Cobertura
a. Sulfato de amônia
b. Distribuição
c. Abace Laraent;o (TA)

kg
DH

DHf.

300
1,5

2
latas
Burro. arreios
arado reversí-
vel.

metade do N to
tal, aplicad;
aos 40 dias a
pós transplante

2,60
26,50
60,00

2.7. Abacelamento
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OPERAÇÕES UNID. QUANT. EQUIP Al.ffiNTO
E/OU HATERIAL

CRONOGRM1A Cr$/UNID.

2.8. Tratos Ei tos s and tàr i.os

...

2.9. Idem Tradicional
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Observações referentes ao Sistema de Produção Tradicional Modificado para Toma
te Industrial

Item 1.1.d.
Serão feitos 4 canteiros de 1 m x 25 n;

Iten 1.2.b.

o esterco devera ser peneirado e bem curtido~
Item 1.3.a.

A distância de UD sulco de sene10 a outro na sementeira sera de

Item 1.3.b.

Para facilitar o sene10 misturar as senentes com are12 bem fina. Pro
fundidadede semeio ls5 cm:

It en 1.3.d.

OrigeD da semente - Estação Experimental do Bebedouro - El1BRAPA;

It en 1. 3. e.

A cobe rtura da scrnent.e í ra será f ei ta , com cap nn , logo após a cobertu
ra das sementes e a retirada ocorrera depois da germinação. de preferência
tarde após uma 1rr1gaçao;

-a

Item 1.8.~.

Usar-se-à 2'')0g da Neantina solúvel para FlQ litros d 'água e aplicar
- 2con regador; 10 Q, da soluçao por m da semen teira ;

Item 1.8.c. (l~ aplicação)

Usar-se-à 50 g de Cupravit Azul x Adesivo para 20 Q, de agua. aplica~
2do-se com pulverizador costal Q, da solução por D de seI'lenteira.

a -Item l8.c. (2. aplicaçao)

Usar-se-ã 16 cm3 do Folimat 1000, 50 g do Cupravit Azul e Adesivo pa
re 20 litros dtagua. aplicando-se Q, da solução I'l2de sementeira;

Iten 1.9.
o desb~st2 sera feito quando surgir a pr1De1ra folha

deixando-se UDa planta de 3 en 3 cm;
definitiva,
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It20 2. 2.c.

A fóruula a ser enpregada sera elaborada a partir da análise de so
10;

Iten 2.3.

Alguns detalhes do transplante:

1) Espaçanento - ls20 x 0,50 B:'
2) Idade da muda - 25-30 dias anós semeio;
3) pés/cova - 2

4) Des'aas t e de 1 pé aos 15--20 dias após transplante;
5) Transpl~ntar simultaneamente coo irrigação~

Iteo 2.4.

As irrigações serao serao controladas pelo técnico responsável por
essa linha de pesquisa.

Item 2.8.a, L, c.

Os inseticidas serao aplicados curativamente (Discutir c/Ramalho)
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3. Sisteuas de Produção Tradicional e Tradicional
Modificado para a Cultura do Feijão
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SISTEMA DE PRODUÇÃOTRADICIONALPARA 1 HA DE

FEIJÃO

NO PROJETO DE IRRIGAÇÃODE BEBEDOURO- PETROLINA - PE.

OPERAÇÕES UNID. CRONOGRAMAQUANT. EQUIPAHENTO
E/OU MATERIAL

. Cr$ UNID.

1. Preparo do Solo
a. Ãrea
b. Aração

ha
H/Tr.

c. Oradagera H/Tr.

d. Su1caraento (TA) DHli.

1
4 Trator M 65 X

c/ arado rever 1<: quinz. Fev. ou Mar. 130 ~00
síve1 de 3 di s

2
coso
Iden c/grade
de 24 discos.
Burro, arreios
su1cador.

60,00

" 130,00

2 " " "

I. Adubaçãobásica

a. Fômu1a8-12-5
b. Distribuição
c. Incorpor ação

kg
DH

DHA

300
4
2

sacos
Burro, arreios
arado, rever-
sível.

a . ~
2. quanz , Fev. ou Mar .

h n 11

2,70
26,50
60<0011 " "

l. Plantio

a. Semente Feijão Y kg 40
b, Serviço plantio DH 3

20,00
Plantadeira
manual 1~ quinz. M:lr• oultlr. 26~50

14. Irrigação de Manutenção
a. Ãgua Taxa/ha 1

-b. Serviço a rm.gaçao DR

--------------------------------------------------------------------------------------
S. Controle de Ervas

a. Capinas manuais

Prineira
Segunda

DR
DR

1196

2 vezes por sema-
na.

500,00

sifões 26,50

7
7

26,50
26,50

enxada
enxada

•. Tratos Fi t.oaaan'i tãrios
e Adubação Foliar.

a. Folisuper
b. Dimecron
c. Dithane M-45

R,
R,

kg

d. Que1ado R,
e. Serviço de ap Lí.caçao DH

1
1
8

110,00
99,00
55,00

consultar
Cooperativa
de Bebedou-
ro

consultar
Cooperativa de
Bebedouro.

1
8

264,00
26,50

•..
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OPERAÇÕES UNID. QUANT• EQUIPAMENTO CRONOGRAMA c-s UNID.E/OU MATERIAL

• Colheita
a. Arranqueio e Trans

porte DH 5 11anual Hais ou menos 26,50
3 meses apos
plantio.

b, Trilhagem H/t1aq. 2 Trilhadeira 130,00
c. Acondicionamento DH 2 Sacos 26,50
d. Transporte interno DH 11 Hanual 26,50
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Observações referentes ao Sistema de Produção Tradicional para o Feijão

Item 1.

Sulcaoento a 80 cn;

Item 2

sã usa fazer adubação quando planta para produzir seoente;

Item 3.

• Espaçaoento - 0,40 x 0,20 ~ (duas fileiras por carnalhão);

• S~entes/cova - 3;

· Não faz desbaste nern replantio;

Item 4.

Suspender irrigações em torno de 15 dias antes de colher, podendo fazer
WM irrigação 4 dias antes da arranca, para facilitar esta.

Iten 5.

Poderá ser usado o sulcador coo uma enxadinha do cultivador, para se
proceder a segunda capina.



-
o

1. Pr
a.
b.

c.

d.
e.

2. Ad
a.

b.
c.

3. P
a.
b.

4. Ir
te
a.
b.

S. Tr
a.
b.

6. Tr
rl
a.

b.

40

SISTEMA DE PRODUÇÃO TRADICIONAL MODIFICADO PARA 1 MA
DE FEIJÃO

NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE BEBEDOURO - PETROLINA - PE.

PERAÇÕES UNID. QUANT. EQUIPAMENTO
E/OU MATERIAL CRONOGRM1A Cr$/UNID.

eparo do So10
Área
Aração

ha
H/Tr.

1
4

Gradagen H/Tr. 2

Trator UF 65 X a quinz. Mar. 130,002·
c/arado rever-
sível c/3 dis-
cos.
Ldera grade de 24 " " " 130,00
discos.
Idem su1cador I' I' " 130,00
sifões

Sulcamento
Irrieação teste

H/Tr.
DH

1
2

ubaçao fundação
Níveis
N-20 Sulfato de

éII!lônio kg 100 2,60
P205-60 Superfo~

300fato simples kf
K2Ü-20 ~lo:eto de

kf, 3L.potasslo.
Distribuição DH 6 sncos, latas apos l.e 26,5~
Inccrpo raçno D apos 2.b

lantio
Semente
Plantio

kr
DH

45
3 p1antadeira Ela

nua l .

20,00
26,50

. -n~açao de Manu
nç<lO.
Água
Irrí.guçao

- .amonlo

3m
DH sifões 26,50

DH 14 enxada 26,50

DH latas 20-25 dias 26,50
após plantio

kg 100 2,60

atos Culturais
Linhas (2)
Adubação em co
bertura

N-20-Sulfato de

atos Fito8sanit~
os. •
Produto "Fur adan''> kg 0,5 20 em 20 dias

(3 aplicações)
Pulverizações DH pulverizador

costa1
26,50



41

OPERAÇÕES UNIDo QUANTo
EQUIPAMENTO

CRONOGRAMA Cr$/UNIDoE/OU MATERIAL

7. Colheita
a. Arranqucio e

transporte o DH 5 mauual . 26 ~50

b. Trilhagen e
ensacanent o , H/Haq. 2 trilhadeira 130,00

c. Sacaria UNID.
d. Transpo inter

no. DH 1 26,50
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Observações --referentes ao Sistema de Produção Tradicional r·1odificadopara o
Feijão

Itel!l 2.

A fórmula S2ra preparada da estaçao experiQental~

Iter. 3.

• Espaçanento - idem tr~dicional;

Regular plantadeira para 2-3 sementes/cova9 para evitar desbaste;

Plantas/cova apos desbaste - 2~
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4. Sistemas de Produção Tradicional e Tradicional Modificado
para a Cultura da Melancia



SISTEMA DE PRODUÇÃO TRADICIONAL PARA 1 HA DE
MELANCIA

NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE BEREDOURO'~ PETROLINA - PE.
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OPERAÇÕES Cr$/UNID.UNID. QUANT.
EQUIPAMENTO

E/OU MATERIAL CRONOGRAMA

1. Preparo do Solo
a. Ãrea

b. Aração

c. Gradagem

d. Su1camento (TA)
e. Irrigação de Asse~

tamento.
. Ãgua

. Serviço

f. Coveamento

ha

H/Tr.

H/Tr.

DHA

DH

DH

1

4

Trator MF 65 X
arado rever si
ve1 de 3 discãs

Trator..ME' 65 X
grade 24 discos
Burro, su1cador,
arreios

-apos araçao

apos gradagem

após su1camento
qualquer ho!:'a
do dia.

130.00

130JOO

60,00

26,50

26.50

2. Adubaçaobásica
a. Esterco
b. Distribuição

co,
ester

c. Fórmula (4-23-3)
d. Distribuição Fórn~

Ia.

kg

DH

kg

DH

4000

335

1

2

1

6

30-50 sifões
de 1" x 1.30m
enxada

1 dia após irri
gaçao de as sen
tBl:1ento.

apos a última
irrigação de cur
tinento.

0,20
26,50

3,30

26,50

3. Irrigação pré-p1antio
a. Ãgua

b. Serviço Irrigação DH 0,8

4

-carrinho de mao
pa, enxada.

Ia. -apos aduba
ção ma1S duas
com intervalo
de 4/4 dias.

26,50

4. Plantio
a. Semente

b. Serviço plantio

kg

DH 2,5

sacos. latas

30-50 sifões
de 1" x L, 30 m

1

linha e bastão
de marcação.

1 dia apôs úl
tima ir~igaçãO:
Origem coopera 26,50
tiva do projeto.

S. Desbaste de Plantas canivete 15-26 dias 1:lPÔS
nascimento

6. Desbrota ·(Capação) DH 0,8 manual 20- 30 dias após 26,50
nascimento.
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OPERAÇÕES Cr~/UNID.UNID. QUANT. EQUIPAMENTO
E/OU MATERL'\L CRONOGRAMA

Desbastede frutos 26,50DH 0,4 canivete frutos com fundo
preto e defeitu~
sos.

Viradade frutos ·26,50DH 1 manual frutos de tamanho
nedio e grande.

Controle de Ervas
a, Cultivos (TA)

b. Acabamentodo
cultivo.

c. Culti vo manual

DHA

DH
DR

18
5

6 burro, sulca
dor e arreios

quando necessário
60,00

26,50
26,50

b. Adubaçãode Caber
tura ,
a. Sulfato de Amâ

nlO.

b. Distribuição de ~

c. Abacelamento

kg 34

enxada
enxada

1 baldes

a -1. adubaçao aos 30
dias.

a -2. adubaçao aos 60
dias.

2.60

26,50

60,00

DH

DHA 0.5

b. Irr igaçao de manute.::
çao.
a. Água taxa/ha
b. S:rviço irriga

çao . DH

burro, arado
reversíveIs
arreios.

1

5 30-50 sifões
1" e 1,30 TIl.

2 vezes por semana

500.00

26,50

12. Tratos Fitossani
tãrios, e aduba
ção foliar. -
a. Antracol
b. Milgo E
c. Folimat 1000

d. Malatol
e. Quelado
f. Se~iço de apli

caçao.

kg
~
9,

~
~

DH

3
4

12

4
2
2

consultar
cooperativa
de Bebedouro

consultjlr
cooperativa
de Bebedouro

66,00
325,60
l65s00

99,00
44.00
26,50

13. Calheita
8. Primeira calhei-ta.
b. Segunda calhei

ta.
c. Terceira calhei

ta.

DR

DE

DH 0,5

4 faca Quando os frutos
começarem a ~
dar de cor (de
verde para aCl'::
zentadc).

26,50

26,50

26,50

4 faca

faca
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bservações referentes ao Sistema de Produção Tradicional para a Melancia

Item 1.

• Dimensão da cova - 30 x 30 x 30 cm
Irrigação de assentamento se necessário. na entantp esta irrigaçao •

.alem de servir para testar os sulcos, serve também para facilitar a
abertura das covas~
Espaçanento do sulcamento - 3 m;
Espaçarnento do coveamento - 2 m.

Lten 4.

· Variedade recomendada - Charlyton Gray
· Profundidade de plantio - 5 c~
· Seflentes/cova- 3

Essas três operações sao f eí.t as , quando o sao de mane ira assisteooti
ca, recomendando-se que o fitotecnista da melancia aco~anhe alguns colonos.
quando do plantio da rie Lanc í.a en seus lotes par,'}verificar como são realiza
das essas operações ':

Item 10.

· Na adubaçãa de cobertura utiliza-se 10 e de sulfato de amônio/cova/
adub açao ;

· O abacelamento e feito por ocasião da adubação de cobertura.



SISTEl1A DE PRODUÇÃO TRADICIONAL MODIFICADO PARA
1 HA DE MELANCIA

NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE BEBEDOURO - PETROLINA - PE.
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OPERAÇÕES Cr$/UNID .UNID. QUANT. EQUIPAMENTO
E/OU MATERIAL .CRONOGRA.~~

1. Preparo do Solo
a. Área
b. Distribuição de

calcareo.

c. Aração

d, Gr adagem
Cruzadas

e. Sulcamento

f. Distribuição do
adubo, orgânico
(esterco)

g. Distribuição do
adubo mineral.

h. Incorporação

1. Re-sulcamento

ha

H/Tr.

H/Tr.
H/Tr.

DF.A

DH

DE
H/Tr.
DH1:..

4,0

Trator + Dist o

de calcaren.
Trator + arado
reversível.
Trator + grade

30 dias que ante
cede/plantio. -
Idem

Ide!!l

burro + sulcador Ldem
e arreiOS.

manua L
manua I

Logo apôs o sulca
rnento
Logo apôs a disto
no adubo orgânico
Logo após 1. gTrator + enxada

rotativa -Burro + su Lcadc r Logo ano s 1. h

130,00

26.50

26,50
130.00

60~OO

2. Adubação básica
ao Calcareo dolo~í

tico.
b. Esterco de cur-

ral.
c. Fórmula mineral

(4-60-30)
Sulfato amônio
Supero simples
Sulf. Potássio

. Irrigação de Acento
a. Lâmina
b , Vazão do Sifão

c. Tempo
d. Volume d'água
e. N9 de Irrig.
f. Frequência
g. Serviços

kg

kg
kg
kF,

mm
9./seg.

1!l1~.
r.

Unido
Dia
DH

1500
3000

390

20
300
70

30

2
2
6

sifões de 1:1
de 0 com 1,30 m
de conp.

Lonas

0,20

2,60
1:;60

26,50

~.Plantio
a. Espaçamento en

sulcos
b. Esp. entre P'lan

tas.
C. Sementes/cova
d. Total de semen

tes/ha
e. Plantio

m

m
Uni-:i..

ha
DE

3,5

1,,0
3 variedade

Chartyzton
Gray. '. -.- '.

26,50
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OPERAÇÕES UNID. QUANT. EQUIP AME~lTO CRONOGRAl-f..A Cr$/UNIDE/OU MATERIAL
l. Irri gaçao de manuten-çac ,

a. Lâmina nm - sifões de 1'- de0
b. Vazão do sifão R-/seg. - coo 1~30 1:'. de COD - -
c. Tempo/sulco primento. -m~~. - - -
d, Vo1uôe m - - -
e.Frequência Dia 7 Lonas - -
f. Tenpo/opar ado r DH - _. 26,50

!. Desbastes
a. Planta DH nanual 15 D.A.P. 26,50
b. Planta/cova UNID. 1 - - -
c. Frutos manual Semanal

Anornais DH - - 26950

1. Condução da cultura
a. Capí.nas DH enxada 26,50
b. Orientação canual

de ranos DE 26~50

8. Adubação de Ccbertura
Sulfato de - . kg 30 19 25 D.A.G. 2,60é!. anon~c

b. Distribuição DH ,r:.anual 29 50 D.A.G. 26~50
c. Cobertur~ DH 26,50

9. Tratos Eitossan i t.ari.os
a. Le san kf; 1,5 8 D. antes/p1an 160,00

tio, de 7/7
b. Afugan R- 1,8 dias.
c. Or thoa l tan R- 1.0 ri'

d. Nuvacron 400 R- 1,0 de 15/15 dias
€. Nuvan R- 1,0 de 7/7 dias.
f. Extravon R- 1,0 40,00
g. C1oreto ou sulfato Pulverizador de 7/7 dias

de Cálcio kg 5,0 costal no fruto

10. Colheita
a. Prineira DH 26,50
b. Produção ton - - - -
c. Segunca OH 26,50
d. Procução ton - - .- -
e. Terceira DT- 26,50n
f. Produção ton - -

-

D.A.P. a:: ~ia.s apos o :;lantio

= Dias - -J.L\.G. apos a gerninaçao
"'---
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Observações referentes ao Sistema de Produção Tradicional Melhorado
pern Cultura da Helancia.

l.b. Distribuição do calcáreo - deverá ser feita mecanicamente antes da ara
ção e com 30 dias de antecedência do plantio da cultura.

l.c. A aração - deverá ser feita imediatamente após a distribuição· do calca
reo.

l.d. As gradagens deverão ser feitas 15 dias após a araçao.

L.c . O su l cement o _. poderá ser feito aos 10 dias após a gradagera ,

1. (f? &, h) i) - estas etapas deverão seguir imediatamente uma a outra.

3.a. A irrigação de acento deverá ser feita logo após o resulcanento, em n9
de duas, coo intervalo de seis dias.

4.e. O plantio das senentes dever; ser feita uo dia após a últina 1rr18açao
de acento, plantando as seoentes na alturn dn linha d'água no sulco. On
de as covas deverão ser nbertas coo enxadinha.

5.a. A prineir~ irrisação de nanutenção ser~ daca~ após a emergenc1a total
das senentes.
As irrigações seguintes,. serao deterninadas pelo aproveitamento de 40 a
50% de água disponível no solo, coo amostrageo apenas nn canada de
0-30 co~ atraves do Detodo grnvinetrico e/ou speed.

6.a. O desbaste das plnntas será feito manualmente, arrancando as
ma1S definhadas, deixando apenas UD por CaVá, aos 15 dias apos o
tio.

plantas
pIa.::

6.c. Deverá ser feito o desbaste manu~l dos pr1De1ros frutos durante uma se
Bana, utilizando tesoura de poda.
Ta6bem deverá fazer desbastes semanais dos frutos anorma1S e com podri
dão estilar, bem como as anotnções do n9 de frutos desbastados.

7.a. As capinas serao feitas manualmente atraves de enxadas, sempre que ne
- .ces s ar i.o ,

7.b. Periodicamente deve-se orientnr os ramos para fora dos sulcos de irrig~
çao.

8.b. A distribuição do sulfato de amon10 deverá ser feita, em m1cro
feitos ao lado das plantas, atrnves de sulcador manual. Logo a
buiçãc e cobertura, deve-se realizar a irrigação normal.

sulcos
distri



so

9.a o Lesan deverá ser aplicado no solo imediatamente apos 8 pr1me1ra irriga
çao de acento. em pontos aproximadamente espaçados de um metro. O pla~
tio deverá ser feito 7 diàS apos a aplicação deste produto.

9.b.c. O Afugan devera ser pulverizado alternadamente com ortophaltan de 7 em
7 dias.

9.d O Nuvacron devera ser pulverizado quinzenalmente. ate 20 dias que"nntece
de a prineira colheita.

9.c. O Nuvan deverá substituir o Nuvacron durante todo o período de colheite
da melancia, com pulverizações semanais.

9. OBS. As pulverizações com produtos químicos so serao feitas no período da
tarde, para evitar afugentamento das abelhas polinizadoras.

9.g. O Cloreto ou Sulfato de cálcio devera ser pulverizado, apenas nos frutos,
na dosagem d8 80 g/20 litros d'água, semanalmente, quando do aparecime~
to dos primeiros frutos. logo apos o desbaste geral.

10. Durante as colheitas deverão contar-se o núnero de frutos comerC131S, nao
comerciais e anormais. bem como a pesagem dos frutos comerciais.
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5. Sistenas de Produção Tradicional e Tradicional Modificado
para a Cultura do Sorgo
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SISTEMAS DE PRODUÇÃO TRADICIONAL PARA 1 HA DE
SORGO

NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE BEnEDOURO - PETROLINA - PE.

OPERAÇÕES UNIDo QUANT. EQUIPAMENTO CRONOGRAMA Cr$ UNID.E/OU MATERIAL

1. Preparo do Solo
a. Área ha 1
b, Aração H/Tr. 4 Trator MF 65 X 130,00

c/ arado rever
síve1 de 3 dí.s
cos.

Gradagem H/Tr. 2 Trator MF 65 X - 130,00c. apos araçao
c/grade 24 dis
cos

d. Su1camento (TA) DRA. 2 Sul.cador , bur ap§s gradagem 60,00
ro arreios. apos sulcaI!lento

2. Adubação Basica
a. Fórmula (4-23-13) kg 400 3,30
b, Distribuição da for DH baldes. sacos 26,50Ulula.
c. Cobertura do adubo DHA arado rever 60,00síve1.burro-;

arre10S.

3. Plantio e Trat.ament;ode
Solo.
a. Senente femea kg 8 após adubação bá 10,00

sica.
b. Semente macho kg 2 10,00
c. Terradrin kg 2 11,00
d. Serviço plantio DH Plantadeira 26.50manual

4. Irrigação de Manutenção
a. Água Taxa/ha 1 a - . 500,001. apos pLant í o

Primeiras 2 ve
zes por semana
outras de 8/8
dias.

b. Serviço de - DH 11,6 20-50 sifões1rr1gaçao
l" e 1, 30 I'1 26,50

5. Controle de Ervas
a. Capina manual (2) DH enxada abacelar logo 26,50- .apos cap i.na ma

nual.
b. Abacelamento DHA 1 burro, arreios 60,00arado reversí-

vel
c. Capinas (TA) - (2) DHA 3 Cu1tivador 60,00
d. Acabamento (2) DH enxada 26,50
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OPERAÇÕES Cr$ UNID.UNID. EQUIPAMENTO
QUANT. E/OU MATERIAL CRONOGRAMA

,Adubaçãode Cobertura
a -1. àdubaçao

a, Sulfato de amônio

b.' Distribuição
a -2.Adubaçao

~ .
a. Sulfato de amom,o

b. Distribuição

kg

DH

kg

DH

150

100

baldes

baldes

aos 20-25 dias
antes do abace
lamento.

20 dias apos a
l~

2,60

'26,50

2,60

26,50

do 110,00
If. TratosFitossanitarios

a. Diraet.oaro

b, Heptacloro
c. Dina-Carbil

d. S~rviço de ap lica
çao.

t
kg

DH

12
12

2

latas
Polvilhadeira

5

curativos
pulgão.

aplicar curati
VaI!1entecontra
a lagarta.

10,00

8. Vigilância de Pássaros

26,50

DH 30 somente na ep~
ca da •••••

9. Colheita
a. Serviço Corte e

Transporte
b , Trilhagen
c. Serviços auxilia

res ã trilhagem.
d , Peneirar
e. Secagem
f , Sacaria
g. Costurar sacos

h. Transporte para o
galpão de seleção.

DH
H/Maq.

DH
DH
DH

Unido
DH

Unido

5
3

Peneira
ao sol

barbante, agulha
tesoura.

1 caoinhão

26,50
26,50
26,50

26,50
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Observações referentes ao Sistema de Produção Tradicional para Sorgo

Item 1.

Normalmente nao se faz 3 irrigação de assentamento p01S o plantio
é feito em terrenos ben nivelados;

Item 2.c

A distribuição do adubo é feita manual~ente e na porçao lateral de
sulco~ sendo recoberto com o arado reversível;

Iten 3.

• Espaçamento - 0,80 x 0,10 cm (para facilitar a cap1na a
animal) ;

• Quando se cultivar linhas A (~) c B (~ ) recomenda~se plantar 4
fileiras de macho para 2 de fêmen com um intervalo de dias.

traçao

• Núoero de senentes por cova: 5 (6 ou 'p).
· Profundidnde àc plantio: 3-5 cm;

· Planta-se no seco e depois dá-se uma irrigação;

• Desbaste: e feito aos 15-20 dias após plantio deixando-se 2 pés/
cova;

• Como o plantio de linhas A (d) e B (2) pode acarretar pr~
blenas relacionados ao momento da floração recomenda-se o plantio
de variedade híbrida;

Iteo 5.

A sequencia do controle de ervns, desbaste e capinas e a seguinte:

1) Capina manual;
2) Desbaste;
3) Prioeira adubação de cobertura;
4) Abace l.ament.o;
5) Outras capinas (TA) com dois acabamentos;
6) Segunda adubação de coberturn.

Item 7.b.

O hcptacloro ,e aplicado no olho cartucho, manualmente, preventiv~
mente antes do embuchanent.o;
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SISTEMA DE PRODUÇÃO TRADICIONAL MODIFICADO PARA
1 liA DE SORGO

NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE BEBEDOURO - PETROLINA - PE.

OPERAÇÕES UNID. QUANT. EQUIPAMENTO CRONOGRAMA Cr$ UNID.E/OU MATERIAL

1. Preparo do Solo
a. Área ha 1 - - -
b. Aração H/Tr. 4 Trator MF 65 X - 130,00

c/arado rever
sível de 3 dis-coso

e. Gradagem H/Tr. 2 Trator MF 65 X - 130,00apos araçao
c/grade 24 di~
coso

d. Sulcamento (TA) DHA 2 Sulcador, bur apos gradagem 60,00
ro arreios. apos sulcamen-to.

2. Adubação básica
a. Fórmula (140-90-30) kg
b. Idem Tradicional
e. Iden Tradicional

3. Plantio e Tratamento
de Solo.
a. Semente kg
b , Terradrin kg
e. Serviço plantio DH

4. Irrigaçio de Hanutenção
a. Ãeua Tàxa/hél
b. S:rviçc de irriga-

çao DH

- -
2 - - 26,50

Plantadeira - 26,50
manual

1 1:- - p1aE. 500,00- apos
20-50 sifões tio primeiras 26,50

11,6 lile 1,30 m. 2 vezes vt-s.
mana, outras
::'e8/8 dias.

5. Controle de Ervas
a. Gezaprin-80 (Atra kg

z i.m)
b. Aplicação

6. Deste iten ate o iten 9, Ide~ Tradicional.
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Observações referentes ao Sistema de Proãução Tradicional Modificado
para o Sorgo

Iteo 3.

Espaça8ento - 0,50 em com 20 plantas por rnetro linQar~ sendo duas filei
ras por camalhão (Vide figura).

_/ ~o em (=50 cm~~,"------",/ x.
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6. Sistenas de Produção Tradicional e Tradicionàl Modificado
para a Cultura do Melão



SISTEMA DE PRODUÇÃO TRADICIONAL PARA 1 HA DE
MELÃO

NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE BEBEDOURO - PETROLINA - PE.
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OPERAÇÕES ces UNID.UNID • QUANT. EQUIPAMENTO
E/OU YJATERIAL CRONOGRAMA

1. Preparo do Solo
a. Aração

b. Gradagen

c. Sul~to (TA)

d. Irrigpção de As
sent.aD$to.

Água
• Se~ço de irri

gaçeo ,

H/Tr. 4

H/Tr. 2

DH 0,5

Tretor MF 65 X
c/arado de 3 dis
cos reversível
Trntor MF 65 X
c/grade de 25
discos.
Burro ,sulcador~
arreios.

20-50 sifões de
1" por 1,30 TIl

apos araçao

apos gradagec.

apos su1canento

130,00

60»00

26,50

2. Adubação básica
a. Est~ k~
b. Disocibuição do

Esterco. DRA

c. Formula (4-23-13)
d. Distribuição da

fórrnn1a
e. Incorporaçao

kg

DE
DlL\

5000

1000

6
enxada , pa , cnE. apos 1. d
roça, burro»
arre10S.

2
1

sacos. baldes
burro ~ arreios
arado reversí
velo

apos 2.b
após 2.d

0,20
60,00

3,30

26,50
60,00

3. Irrigação pre- plan
tio.
a. Água . . -b. Serriço 1rr1gaçao DH 0,5 20-50 sifões

1I; por 1,30 I:!

no dia do plantio
ou uo dia antes.

26,50

4. Plantia
a , SeI!l!'llte
b. Se~ plantio
c. Repl2!rt:io

kg
DH
DH

latas
latas

epos item 3.
2-3 dias apos
germin~ç~o quando
necessar10.

26,50
26,50

5. Desbaste de plantas 2G,50DE 4 manual 19 aos 10 dias dei
xar 2 pés /cova.
29 aos 25 dias dei
xar 1 pe/cova
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OPERAÇÕES UNID. QUANT. EQUIPAMID,lTO CRONOGRAMA Cr$/UNID.E/OU MATERIAL
. " . ..

6.Desbrota (Capaçao) DH' 2 manual - 26"Sú
.;

_ . .• '
7.Desbaste de Frutos DH 26,50
8.Controle de Ervas

a. Cultivos (TA) (5) DHA 5 cultivador~bur 5 cultivos 60,00
b. Acabnnent.o do cultivo ro~ arre1OS.

(5) DI! 60 enxada 5 acabaI2entos 26~50
dos cultivos.

9.Adubação de cobertura
Priineira.

Sulfato de ~ .
kg 100 25 dias 2,60a. élLlon1O - aos

b. Aplicação DE 3 latas - 26,50
Segunda ,

.~a. Sulfato de anon1O kg 100 - aos 40 dias 2,60
b, Aplicação DE 3 latas - 26,50

10. Irrigação
11. Água Taxa/ha 1 .2 vezes por 500,00

senana.
b. Serviço Irrigação DE 0,4 20-50 sifões 26,50

de 111 por 1,30m

11. Tratos Fitossanitarios
e adubação foliar.
a. Phaltan 50 kg 9 260,00
b. t1i1go E R, 2 consultar consultar 325,60
c. Hon-Ce R, 2 Cooperativa Cooperativa 85,00

de Bebedouro de Bebedouro
d. Folisuper R, 2 110,00
€. Dinetoato R, 2 110,00
r , Phosdrin R, 1 99,00
g. Quelado
h. Serviço de aplicação D" 12 - - 26,50h

12. Colheita
11. Primeira colheitn DE 7 - - 26,50
b. Segunda colheita DlI 3 - - 26,50
c. Terceira colheita DH 3 - - 26,50
d. Outras colheitas DH 2 - - 26,50

13. Transporte Interne DH 8 - - 26,50

14. EmliaLagcn

a. Caixaria cx 556 - _.
b. Fitilho kf 536 - -
c. Serviço enba Lageri DE 20 - - 26,50
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Observações referentes ao Sistena de Produção Tradicional para o tfulão.

Lt em 1. d .

Opc í.ona l

Item 2.c.
Utilizar na fôroula - Sulfato de amônio, superfosfato sinples e sulfa

fato de potássio;

Iten 2.d.

O esterco e a fôroula são ~sturacos no sulco fazendo-se apos ores
sulcanento;

Lt em 4.

Um dia antes do plantio faz-se urna irrigaçao;
· Espaç~ento - 2.50 x 0,90 cm;
• Plantio acioa da linha d'água;
· Sementes/cova - 3;

O replantio ocorrerá 8-10 dias apos o plantio;

Lteti 5.

Desbastar ao redor dos 20 dias apos seoe10 deixando 1 planta/cova;

Lt era 6.

Faz a capaçao sioultanea coo o desbaste de plantas (quando as plantas
tivereo quatro folhas definitivas)~

Item 7.

Desbasta a pr10e1rn frutificnç~os

Iten 9.

Fazer t.onbament;oapos adubação;
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1l SISTE}!A DE PRODUÇÃO TRADICIONAL MODIFICADO PARA 1 HA~
DE MELÃo

NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE BEBEDOURO - PETROLINA - PE.
.. -

,

OPERAÇÕES lINID; QUANT. EQUIPAMENTO CRONOGRAMA Cr$/UNID.E/OU HATERIAL
1. Ideo Tradicional
2. Ideo T~adicional exceto

c. Forr:mla ( ) kG - - - -
3. Idem Tradicional

4. Idem Tradicional -

5. Desbaste de plantas DH 4 I!l8.Ilual 10-15 dias 26,50

6. Iden Tr~dici0na1
7. Desbaste de raoos

laterais,flores e
frutos. DH 26,50

8. IdeB Tradicional

9. Adubação de Cobertura
Primeira
a. Sulf ato de Anônio kg 22,S - aos 25 dias 2,60
b. Apicação DH 3 latas - 26,50
Segunda

a. Sulfato de anônio kg 22,5 - aos 40 dias 2,60
b. Aplicação DH 3 1.:ltas - 26,50

10. Ideo Tradicional
11. Tratos Fitossanitârios

a. l1on-CE 5% Verificar Verificar
b. Afugan 0?06% Considerações Considerações
c. Orthofaltan 0,35%
d. Nuvacron 400
e. Fo1ido1 60 - 0,1%
d. Aplicações DH

12. IdeB Tradicional

l3. Ideo Tradicional

14. Ideo Tradicional

l
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Observações referentes ao Sistema de Produção Tradicional Modificado para o
Melão

Ltem 2.d

A fórmula deverá ser de acordo com a análise de solo e resultados do
experimento de fertilidade;

Lt em 4.

• Espaç~ento - 2 x 1 m
Origem da semente - Estação Experimental

• Tratar semente com Benomyl (Benlate 0,06%);
• Deixar a semente de molho 6-8 horas antes do plantio;
· Plantar somente depois do curtimento do esterco (se não foi curtido

antes);
· Sementes por cova - 6 (após teste de germinação);
· Profundidade de plantio - 2-3 CI!l~.

· Localização da semente - na linha d'água do sulco, para que a água
não cubra a semente formando una crosta, prejudicando a germinação;
Recomenda-se na época da adubação pulverizar o local da cova com Fu
radan ou colocar Terracur P. Gran 5%. de acordo com Fitopatologista.

· Depois do plantio so dar a pr1me1ra 1rr1gaçao após germinaçao;

Item 5

Deixar duas plantas/cova;

Iten 6.

Quando estiver con 5 folhas definitivas, cortar o olho do ramo pr1nc~
paI, conduzindo a planta coo dois ramos. (Vide figura abaixo):

f
"~,L-J~y

/

.r:::.fil'li) 5EéuNJ1I7R'"u

<,
.~~~ FÓ('I,,!:> :pcr'N;T;Vr).s

1~I--":'-:------F-P Foi. ~ AS C «r , L e JJo N ~ J-l. c >

-p- ~-·"'-/--#--/r\tt 1I--j=F
/\



Elioinar os ranos latE:rais e flores feoininas, ate a 4~

Item 7.

.
dois r~s secundários;

• Deixar 4 frutos/planta;

Item 10.

Consultar responsável pela irrigação do Experinento Central de Siste
ma de Produção para Áreas Irrigadas;

Itemll.

Trataoento contra:·

1) Miscosferela - de 15 eu 15 dias, a partir do plantio, ate aos 60
dias, pincelar caule com Mon-CE a 5% ou Brestan 20 a 2%;

2) Mildiurn - de 7 em 7 dias, a partir do 159 dia após -gerrn.naçao usar
orthofaltan a 0,35%;

3) Oídio - de 10 em 10 dias a partir da germinação, usar afugan a
Os06%~

4) Pulgão - de 15 em 15 dias a partir do 159 dia e ate 11 dias antes
da colheita usar Nuvacron 400 ou Fo1imat 1000 a Os06%, após 21
dias antes da colheita usar Fhosdrin;

5) Lagarta do fruto e etc. - de 15 em 15 dias até 10 dias antes da co
lheita usar Folidol 60 a 0,1%;

OBS - 1) Não oisturar orthofaltan coa Afugan;

2) Pode-se misturar um fungicida coa u inseticida~

3) Orthofaltan devera ser usado eo períodos de temperaturas ame
nas. p. ex: de abril a agosto;

4) Uaiores detalhes sobre os produtos citados verificar bula e/
ou consultar o fitopatologista.
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APENDICE 11

Cronograma de Implantação de Culturas nos Campos do Exp~
rimento Central de Sistemas de Produção para áreas Irri

gadas

Figura 1. Croquis da ..• disDoníve1 experimentoarea para o
central de sistemas de produção ..• irpara areas
rigadas do Nordeste.

Quadro 1. Cronograma de implantação de culturas nos cam
pos do experimento central de sistemas de pro
dução para áreas irrigadas.
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QUADRO 1 - Cronograma de implantação de culturas nos campos do experimento central de
sistemas de produção para áreas irrigadas. .
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