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AVALIAÇO DA CULTURA DO CARf-OA-COSTA FF1 PARNATRA - P1 

Josó de Arimatéia E). de Freita4 
Luciano J. O. Acciol9 

Atine de Holanda N. MaiC 

O cari-da-costa (Dioscorea c -aenneinir Lam.) é uma 

planta herhcea trepadeira da famflia Dioscoreaceae, 

produtora dc tubrcu1os ricos em carbo 1 dratos, contendo 

também protc(na, vitamina C, tiarnina, riboflavina e ácido 

nicot (nico. 5 planta de h ab i t at tropical, com bani 

desenvolvi merito em regi me p luv 1 onietr 1 co dc 1.500 mm/ano e 

temperatura Entre 23 e 30°C.. 

	

Á cultura cio car-da-costa vem sury indo 	nos 

i mas anos como uma alter nat iva de expiar aço para os 

sol os de tabuleiro do Nordeste, const i tu indo-se em at iv idade 

econômica bastante promi ssora nos Estados de Pernambuco e 

Paraíba, onde se ohtfrm produtividades médias em torno de 12 

t /ha. 

1 Eng?-Ay? r , M.Sc. , EMBRAPA/Centro Nac i anal de Pesquisa de 
Ágricuiltura Irrigada (CNPAI), Caixa Postal 341, CEP 64200, 

•, Parna(ba, P1. 
'" Enga. Agra., B,Sc., EMRRAPA/CNPAI. 

Avaliaçào da cultura do cará- 
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No Plau(, ao contr&io do que ocorre naqueles 

estados, esses solos t'n; pouca utilizao ayrYcola, sendo 

que a maior parte explora-se com pecuz1ria extensiva. 

Atualmente, projetos de irrigaçgo vm sendo implantados em 

reas coo; esse tipo de solo, objetivando diversificar sua 

ocupaço. 

Ui sando aval lar o comportamento do car(-da-cost a 

cultivado sob irrigaço suplementar, instalou-se no campo 

experimental do Centro Nacional de Pesquisa de Agricultura 

Irr 1 gada - CNPAJ./EMBRAPA urna Ares de observaçao com 900 rn 

em 	solo pertencente 	ti Unidade de Mapeamento 	Areias 

Quartzosas 4]icas e DistráFicas Afraco e moderado fase 

caatinga litornea relevo plano, conhecido corno solos de 

t a b 'si e i r o. 

Fez-se o plantio em camalhes, em fevereiro de 

1989, utilizando-se tilberas-sernente com cerca de 250 g, 

tratadas por irnerso em soiuo de benornul a 0,015% i.a., 

durant e ci rico tu i nutos. Usou-se espaçamento de 1,25 tu entre 

linhas e 0,80 tu entre plantas, com tutoramento individual. 

Fez-se a adubaço em sulcos de 5 cm de 

profundidade, distanciados 15 cm das piantá, aplicando-se 

120 ky/ha de N, 60 kg/ha de P205 e 120 kg/ha de 1<20, nas 

formas de urdia, superfosfato simples ecloreto de potssio, 

respectivamente. Aplicaram-se o nitrogtnio e o pofl(ssio em 

duas vezes: metade quando da em issto de 90% dos brotos e 

metade 30 dias após. O fdsforo de uma só vez, por ocasio da 

primeira adubaço com nitrogenio e pot(ssio. 
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Fez-se irr igaço por asperso conveflc ionl, com 

turno de rega de dois dias, considerando-se a evaparaço 

medida no Tanque Classe A e os valores do coeficiente da 

cultura (Kc) da batata (Solanum tuberosum L.). Realizaranrse 

testes periódicas para caracterizar o desempenha do sistema 

de irrigaço e correço de eventuais falhas. 

As colheitas das ts.íberas comerciais e das tdberas-

-semente realinram-se, respectivamente, 6 e 9 meses após o 

plant io. 

Aval iaram-se os seguintes parâmetros tempo para 

cmi ssio do brot o, tempo para fl oraço, proclut lvi dade da 

tuíbera comercial, produtividade de tdberas-semente e 

ocorrência de pragas e doenças. 

A maior intensidade de brotaço ocorreu entre 15 e 

37 dias após o plantio, quando brotaram 75% das t'lberas; 60 

dias após o plantio, 97% das tdberas haviam brotado (Figura 

1) 

Os maiores' (ndices de florescimento ocorreram 

entre 135 e 149 dias após o plantio, quando floresceram 53% 

das plantas; 156 dias após o plantio, 93% das plantas haviam 

florescido (Figura 1). 

Á produtividade de tdberas comerciais atingiu 20 

tlha, com peso médio de 1,98 kg/planta; o comprimento e 

dinietro médios de tuíberas foi de 21 e 7,2 cm, 

respectivamente. A produtividade de tuiberas-semerte alcançou 

7,6 tlha, 
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Ver ificou-se pequena ocorrência de Spodopt2ra sp. 

e de Cerr.oiipwra dicncorea, sem necessidade de controle. O 

principal problema fitossanitrio foi a alta incid'ncia de 

Ileloidogyne spp. e Scutellonen brud!Js. 

Os resultados demonstraram que o cult Ivo do car-

-da-costa pode ser uma opçto para a expIoraØo ayr ícola dos 

solos de tabuleiro do Piauí. 

dias apos o plantio 

Fiqura 1 - Intensidade de Eloraço e hrotaço 10 

car-da-costa irrigado em solos de tabuleiro 
(Parnaiba-PI) 


