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As condições climáticas no Amazonas dificultam a produção de pimentão em campo aberto
e a produção em ambiente protegido apresenta-se como uma tecnologia com potencial para
diminuir o efeito da sazonalidade de produção e regularizar o abastecimento do mercado.
Um dos fatores de grande importância para o sucesso do cultivo protegido do pimentão é a
escolha da cultivar. As cultivares usadas pelos produtores, em geral, não foram avaliadas
experimentalmente sob cultivo protegido nas condições locais por serem desenvolvidas por
empresas de outras regiões. O objetivo do presente trabalho é avaliar e comparar o
desempenho agronômico de híbridos de pimentão sob cultivo protegido nas condições
climáticas de Manaus-AM. O experimento está sendo conduzido na cidade de Manaus-AM
sob cultivo protegido. Estão sendo avaliados cinco híbridos: Magali R, Safari R, Tendence,
Margarita e Nathalie. Utilizou-se o delineamento experimental blocos casualizados com
quatro repetições e 20 plantas por parcela. A altura de planta foi avaliada quinzenalmente
durante a fase vegetativa, registrou-se o número de dias para o florescimento e,
quinzenalmente, estão sendo avaliados os componentes de produtividade: produção de
frutos por plantas (Kg), número de frutos por planta, peso médio de fruto (g), comprimento
e diâmetro de fruto (em). O florescimento dos híbridos ocorreu de 30 a 32 dias após o
transplantio e seguiram a mesma taxa de crescimento. Após a conclusão das avaliações os
resultados serão submetidos à análise de variância e teste de médias.
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