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O Centro de Pesquisa Agropecuária do Trépico Úmido 	vem 
desenvolvendo no Campo Experimental de Alenquer, no médio Ainazo 
nas Paraense, onde é produzida toda a semente de juta que dá sti 
porte à produção de fibras nos Estados do Amazonas e Pará, pes 
quisas com vista a estabelecer, em monocultivo, sistemas de pro 
dução que permitam o aumento da produtividade e maior rentabili 
dade para o produtor. 

A produção de sementes de juta, no Município de Alenquer, 
Estado do Pará, maior produtor brasileiro dessas seinentes, é fei 
ta toda ela em consércio com milho para produção de grãos, pois, 
segundo os agricultores, esse sistema é o que permite maior ren 
tabilidade por unidade de área. Os monocultivos normalmente são 
empregados pelos 6rgãos governamentais em seus programas de pes 
quisas ou em multiplicação de material básico. 

Comumente, o agricultor adota em seus plantios o espaça 
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mento de 100 cm x 100 cm, com uma planta por cova ap6s o desbas 

te, sendo as linhas intercaladas por uma fileira de milho. Nesse 

sistema de produção, a produtividade de sementes de juta tem gi 

rado em torno de 200 a 600 kg por hectare, variação essa, normal 

mente, decorrente do tipo de solo e de sua fertilidade natural. 

A pesquisa vem sendo desenvolvida em unidade de 	solo 

classificada como Crumoss6lico Substrato Piabase, do grupo 	dos 

Vertisol, de alta fertilidade química. Os tratamentos foram dis 

tribuídos em blocos ao acaso, com parcelas divididas, e com três 

repetiç6es. Em parcelas foram colocados os espaçamentos 50 cm x 

50 cm; 100 cm x 50 cm; 150 cm x 50 cm; 100 cm x 100 cm; 150 cm x 

100 cm e 150 cm x 150 cm, enquanto que em subparcelas considera 

ram-se as densidades de 1 e 2 plantas por cova. Na instalação do 

ensaio utilizaram-se sementes da cultivar "Roxa". 

Em decorrência da acentuada ocorrência de nematódeo 	na 

grea experimental, principalmente Meioydogine incognita, 	foi 

aplicado, em cobertura e posterior incorporação no solo, Nemagon 

na base de aproximadamente 23 kg por hectare, 15 dias antes 	da 

semeadura. As plantas atacadas por nemat6deõ têm sua 	produção 

seriamente comprometida, chegando mesmo a apresentar uma 	redu 

ção superior a 60%. 

Os resultados do experimento, instalado em janeiro 	de 

1979, mostraram que os menores espaçamentos foram mais 	produti 

vos nas duas densidades, e que 2 plantas por cova foi sempre su 

perior, quando compararam-se, as produtividades dentrode cada 

espaçamento. 

A analise estatística mostrou que o espaçamento 50 cm x 

50 cm, com 2 plantas por cova, foi significativamente superior 

a todos os tratamentos, com uma produtividade m6dia de 1.133,5 kg 

de sementes por hectare. Enquanto o tratamento menos produtivo 

foi aquele em que foi utilizado o espaçamento de 150 cm x 150 cm, 

com 1 planta por cova, com. 71,4 1g por hectare. 

0 experimento encontra-se instalado naquele Campo 	Expe 
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rimental, para nova avaliação dos tratamentos, sem que tenha ha 
trido qualquer modificação na metodologia. 
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