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CO'VlPETIÇ.í\ODE 15 CLONEBNA REGIÃOPRODUTORADE peflTO VEU-lO

"

Moacir JOSG 8ales Mebr"odc
2

Sebastião de Melo Lisboa

O experimente foi Lnst.al ado no p:;r:Lodo de 25.01.83 a 20.01.83

no campo experimental da UEPAE- Porto Velho, localizado no i<rn 5,5 du
o o

BR-354, a 95, 3rn de E<lti tude, 8 46' 5" de latitude sul e 63 5! de J.CJn~j_ tuC:~;

W.Gr •

Conforme classificação de Koppen o cli~a do municípi~ é do tipo

A~ com estação s8ca definida (junho a setemb~o), p1~viosidade an~al do

2.000 a 2.500mm, temperatura média anual de 24,90C e umidade relativa do 13.1'

de 89~~. No sistema Thomhtwaite, o munic:Lpio epr'esent a 8 tipo clim~tico

B rAlla" com valores módios mensais de radiação solar global entre 350 8
3 ' -2 -1

insolação386 cal.cm dia , total anual de de 2.100 horas, os maí.s õ.ltoE:

valores médios mensaí.s e anuais de uní.dece do ar do estado, aS;3i::J ermo ét

maior altura pluvic~étrica ~lual. DASTOS(1982).

o resultado do balanço hídrico, permite detectar que o munic{rJi:l

aprGsenta per:Lodo 08 estiagem pouco pronunciado e excedente h:Ldrico anual

consider5vel. (BASTOS, 1982).

1
Engf1s i\grQs PesquisaC:ores da ElV1EBPPA-UnidadeDe Execução de Pesquisa eis

Âil1bito Esta~ãt;""'t:aixa Postal 405. CEP 78.900. P~rto veLho l no
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.•O solo da area do experimento, foi caracterizado preliminarmente
como latossolo amarelo, havendo a analise quimica evidenciado as seguintes
caracteristicas, nas profundidades de 0-20cm 8 20-40cm, respectivamente
(3,2 e 3,0); Al+++(3,a e 4,0 me/lOOml)j Ca++(0,4 e 0,3 me/lOOml)
(3,4 e 3,0 me/lOOml) j P ('-1 ppm ] e K (35 e 30 ppm).

pH
++Mg

o delineamento utilizado é o de blocos ao acaso, com 03 .1-"r8peL~"
ções. Como tratamento, estão sendo testados os clones, Fx 985, 1Af\J6323
1m 3067, 1AN 3103, 1AN 3156, 1m 6721, 1AN 2903, Fx 3844, 1AN 2878, 1AN
2880, Fx 3703 e 1AI\l2909, 1AN 2829, PRIM 600, 1m 873, 1m 717.

, , 2A area total do experimento e de 42.336m ,tendo as parcelas
1.029m2 de área total (49 plantas) e 5252 de área útil (25 plantas).

A área do experimento tinha como cobertura vegetal, uma veget~
ção heterogênea de capoeira, tendo sido anteriormente um plantio de ~~~~~~
ª-rJf_~P_s_cv Kazungula. Quando do plantio da Setaria a área recebeu adubação
na base de 100 kg de P205 por hectare sendo uma metade proveniente de supeE
fosfato simples e a outra de fosfato de araxá.

Antes do 'plantio da seringueira a área recebeu duas gradagens
cruzadas em setembro de 1982, e 01 gradagem simples em janeiro de 1983.

o covesmento teve inicio juntamente com o pla1tio em janeiro de
1983, prolongando-se até fins de fevereiro do mesmo ano.

A Puer~ria phaseoloides, foi plantada nas entre linhas durante
o mês de fevereiro de 1983, havendo sido efetuado replantio de um dos blo

•...cos no mes de março do mesmo ano.

A seringueira foi plantada em mudas formadas em sacolas ( 0,20m
por 0,50m fechada), cD.~dois lançamentos maduros. O substrato utilizado p~
ra formação das mudas foi composto de quatro partes de latossolo amarelo
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para uma de terra preta. Não foi efetuada analise quimica do substrato e
as sacolas foram adubadas com 20g de superfosfato triplo por ocasião do
plantio, nos primeiros 15cm, e 18 gramas de cloreto de ;Jotc.ssió e Iurein
divididos em tres aplicações mensais. Por ocasião do plantio foi ~licado

2 20,5 kg/m de calcareo em dois blocos e 0,25 kg/m no terceiro bluco. Após
a aplicação do calcareo foi feita a irrigação com una pipa de 2.000 litros
acoplada a um trator CBT. Na oportunidade colocou-se na cova lCDg de supe,E
fosfato triplo.

Sempre que se efetuava o plantio, procedia-se a cobertura CQ~
duas palhas de babaçu colccadas em vê invertido para proteção contra' o sol,
e a cobertura morta com palhas de arroz.

Efetuou-se até o momento (maio de 1983), tres roços manuais das
entre linhas 8 tres coroamentos.

Quanto a pragas e doenças, verificou-se até o momento, ataque de
mandarovás e a ocorrência de mancha areolada. O controle da praga foi fei
to manualmente e a doença foi controlada com aplicações de oxicloreto de co
bre e bayleton.

Durante o mês de março 8,8plantas f'or-em adubadas com (156 + 52 +

39) gramas por planta de 8uperfosfato triplo, ureia e C10lBtO de pct cas í.o

respectivamente.

LITERATURA CITADA

BASTOS, T.X. Avaliação do clima do estado de Ron3ônia para desenvolv~ment~
agrlcola. 8elém, ENlffiAPA/CPATU,1982. 28p. (amRflPA.CPATU Boletim de
Pesquisa, 44).

Tiragem: 1.000 exemplarGs
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