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racha

\.

Em 1972, após firmado o convênio entre D Superintendência da Bar

SUDHEVEAe o governo de Rondônia, teve início uma nova etapa no p~

cesso de produção de borracha vegetal em Hondôrrí.a, fI entã.o decadente prod~~

ção de borracha nos s8~~ngais nativos começava a dar espaço para um futUl~

sistema de produção de cultivo, C:J111 maiores perspectivas de organização no

que S8 rc.Lec.í.oneve a aspectos t~cnicos, econômicos e até mesmo de caráter

social.

Per'a iniciar o program~ de impla'1tação de seringais em Flondônia,

recomendou-se para plantio em larga escala os clones Fx 3899, F)< 3864 e LY!

717 e par-a pequena e soal.a o INJ 873 crm bases nas recomendações per-a a v Pm,2

zônia constantes em SUDHEV8\ (1972), ratificados posterio:rmente em SUDHEVEf\

(1976)•

______ J

1
Trabalho realizado com a participação financeira do convêní.o

SUDHEVEA.

2Eng2s AgrQs Pesquisado~'Bs da 8vlffiAPA-Unidade de Execução de Pesquisa de Ân

bito .Estadual, Caixa Postal 406. CEP 78.900. Porto Velho, RO
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o,.., • I • - '" •• ~ I 0tCom a cnaçao da Urtí.dade 08 cxacuç eo do Peacuí.sa oe f\ff10~ o Ter

ritorial de Porto Velho - UEP.';T-Po:'CtoVelho, em 1975 e fi execução de posqu!

sa com a cultura da seringueira, em 1977, os clones anterionnent:J citados

passaram ·a ser estudados om nosso ambiente em confronto com mais ou+z-cs so

te.

Desde então tem sido preocupação constante de nossa Unidade a in

trodução e a competição de novos clones, como vem sondo levado a ef'cd.to , em

todas as zonas produtoras ou de perspectiva pare. tal (CPJiOl130}1973; Cf\.LDPS

1977; GOr'Jç.é\LVES,s.d.; GONÇ/\LVES,1980j P/UVP" 1881 r: Pi1"IW\, 1983).

Em 1981, o Centro i·Jar::ional de Pesquisa 03 Seringueira 3 Oendê

CNPSD, r'eao.lveu colocar em t:3str:1y a n:Lvel nacione.l, vinte o cinco clones p~

r'a que de uma f'orma maí.s ampla, or-denada e segura, se p..l dosse avaliar esses

genótipos em diferentes ambientes.

CJexperimento foi instalado no período de 03 de janeiro a 25 de

março de 1983, no cehlpo experimontal da UEPAE-Porto Velho, localizado no mu
o o

nicípio de Ouro F'rato OI Oaate , 10 L!4 13 I f e 62 13 J 30 I f W Gr.

Conf'orme Bií\SIL (19G9) citado por iJARBOSAG NEVES(1983), o cli

ma do municipio de acordo com a classificeção de Kõppen , é do tipo Am, ten

do precí;Jite.çeo anual super-í.or- 8 2.20Omm; COlí1 oarne se s de outubro a e.bril

apresentando os maiores índices pluviomé~~icos e junho, julho 8 agosto os

menore s , Da acordo com o sistema Thomtwaite o clima do município enqu~

dr-e--se dentro do tipo climá.tico t32r AHall 8 apresenta no estado a maior va.

riação de ano pa:ce. ano querrto a sevsrídade do período seco (GASTOS, 1982).

Q solo da área oxperimental Ó um pOdzÓlico, Unidade VenTIelhão.

De acordo com üf\FlBCGi\G [·lEVES(1983) l é um solo rníner-al., prtrf'undo , bem clre

nado, de boa capacidade de r8tenção de umidade e originário de rochas inter
,.'. I ••meQ~cr~as Da com;::18/<0 cr~stal~n:l.
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o delineamento experimental é reticulado quadrado triplo 5 x 5
(5 x 5 triplice latice), sendo colocados em sistema de competição, os cIo
nes RRIM 600, IAC 222, IAC 229, PFB5, Fx 985; Fx 2261, Fx 3703, Fx 3810, Fx
3844, Fx 3864, Fx 3899, Fx 3925, MOF 180, IAN 717, 1AN 873, IAN 2880, IAN
2878, IAN 2903, 1f\I\J3087, IAN 3156, If\I\J3193, I/\N 2909, IAN 6323, IAN 6721
e IAN 3044.

2
fI área total do experimento é de 66.150m , tendo as, parcelas

882m2 de área total (42 plantas) e 420m2 de área útil (24 plantas).

A área teve sua vegetação derrubada e queimada em 1981, sendo
que em agosto de 1982 efetuou-se um roço de vegetação secundária existente,
nova queima e rebaixamento. 8n novembro procedeu-se a destoca com trator
0-6 e em seguida a catação dos restos de madeira, gradagem e piqueteamento.

o plantio das mudas foi feito com tocos enxertados, de raiz nua,
em covas de O,30n de diâmetro por aproximadamente 0,50 de profundidade, sen
do colocado em cada cova 100g de superfosfato triplo nos blocos I e II 8

200g de superfosfato simples no tiLoco III. Após o plantio realizou-se a co
bertura morta com palha de café.

o plantio de cobertLTa vegetal, Pu~'ia ehaseoloides, foi efa
tuado na primeira quinzena de dezembro de 1982, não se realizando inocula
ção do agente nodulador, nem adubação. No final de maio a área encontrava-
se totalmente coberta verificando-se porém, em associaçãG com a leguminosa,
uma grande ocorrência da planta daninha, Sorghum halepense, comum na região
e comumente denominada capim Rondon, capim triguilho, capim 5Q BEC ou ain-
da maçarambá.

Para provavelmente ~n posterior replantio, forB~ plantadas em s~
cos de polietileno, com capacidade para 23Kg de terTa (38m x 64m fechada),
mudas de todos os cl.onee (aproximadanlente 2CY)Jdo total plantado). Os sacos
encontrOOl-se distribuídos nas respectivas parcelas e as mudas apl~sentam de
senvolvimento igual às do experimento.
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o controle de pragas, basacemerrte fonnigas e mandarová (Erinnyis

ello e Erinnyis alope-) vem sendo feito com Aldrin e cstação manual, respe~
!.

tivanente.

Quanto às enfennidades, vem serido efetuado o controle com aplic.ê

ções periódicas de Bayleton, Benlste eCycosin, sendo os dois primeiros a
-"""'\

o.,lio e o último a O, 25'/0•

Após o primeiro lançamento atingir o estádio maduro, foi reali

zada adubação com 251g de superfosfato triplo + 43g de uréia + 32g de clors

to de potássio + 26g de sulfato de magnésio/planta.. .

O controle de invasoras e do avanço da pueraria nas linhas de

plantio vem sendo manualmente, com capinas nas linhas de plantio e roço nes

entrelinhas.
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