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Apresenta~ao

A cajucultura e uma atividade de grande importancia para 0 Estado

do Piau!, tendo em vista 0 papel socioecon6mico que apresenta. E
caracterizada pela gera<;:aode emprego e renda para a popula<;:ao
rural durante a entressafra das principais culturas alimentares

anuais, quando gera um emprego a cad a seis hectares plantados,

sendo conduzida, principalmente, por pequenos e medios produtores.

o agroneg6cio do caju se destaca pela vasta disponibiliza<;:ao de
produtos, tais como amendoa, caju!na, suco, vinho e doces de
diversos tipos. 0 caju e plantado em quase todo 0 territ6rio

piauiense, destacando-se as regi6es de Picos, Canto do Buriti e Sao

Raimundo Nonato, que alem de venderem seus produtos nas feiras

livres locais, exportam-no para os grandes centros consumidores do
Brasil.

o fato de a cajucultura do Piau! representar 24,87 % da area

plantada e 27,98 % da produ<;:aodo Brasil, 0 que demonstra 0 alto

padrao da produ<;:aoestadual, nao indica que devamos nos

acomodar. Para que as melhorias sejam crescentes e permanentes,

de modo que 0 Piau! continue se destacando na produ<;:aode caju, e



necessario que os pomares sejam estabelecidos com material

propagativo de boa qualidade. Para isso, sac imprescindfveis a
sanidade e a qualidade genetica dos materiais.

Este trabalho, que visa a avaliac;:ao sanitaria e genotfpica dos jardins

clonais de caju no Estado do Piauf, e um importante passo nesse

sentido.

Hoston Tomes Santos do Nascimento
Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte
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Avalia~ao Sanitaria e
Genotfpica dos Jardins
Clonais de Caju no Estado
do Piauf
Paulo Henrique Soares da Silva
Jose Lopes Ribeiro

A cajucultura e uma das atividades de maior importancia econ6mica e
social para 0 Estado do Piau!. A importancia social da cultura e

caracterizada pela gera<;:aode emprego e renda para a popula<;:aorural,
principal mente durante a esta<;:aoseca, e pelo fate de a maior parte dos

plantios serem explorados por pequenos e medios produtores. A aptidao do
Piauf para 0 cultivo comercial do cajueiro esta comprovada por meio do
zoneamento pedoclimatico (AGUIAR; COSTA, 2002), em que os estados

do Piauf e Maranhao apresentam maior porcentual de areas

potencialmente aptas para a explora<;:aoda cajucultura. Nesse aspecto, 0
crescimento, da area plantada depende diretamente da produ<;:aode

mudas, cuja a qualidade e um fator importante para a implanta<;:aode
areas comerciais da cultura, tornando-se primordial a orienta<;:aodos
produtores de mudas e a fiscaliza<;:aodos jardins c10naispara a produ<;:ao
de material propagativo de boa qualidade. Nesse sentido, realizaram-se

incurs6es entre os meses de julho e agosto de 2007, em varios municfpios,

onde se concentrava a maioria dos produtores de mudas de caju para se

averiguarem in loco as condi<;:6essanitarias desses jardins e fazer uma
avalia<;:aofenotfpica dos gen6tipos utilizados para a produ<;:aode mudas.



Rela~ao nominal dos produtores de
mudas de caju, localiza~ao do plan-
tio, material genetico e estado
sanitario das plantas

Area: 7,0 ha com plantas de 3

anos de idade

s: 60 40' 51"

W: 41025' 48"

Situa~ao encontrada: area de um
campo de produc;:ao,de onde sac

retirados materiais propagativos.
Campo infestado por ervas daninhas,
observando-se algumas plantas
descaracterizadas em relac;:aoa
cultivar Embrapa 51 e a presenc;:ade

cajueiros gigantes (Fig. 1a). Muitas

plantas apresentavam infestac;:ao
com a larva-do-broto-terminal
Stenodip/osis sp. (Fig. 1b). Aspecto

sanitaria ruim.

Fig. 1. Campo 1. Area com material
genetico Embrapa 51, infestada por
ervas daninhas, mostrando ao fundo
plantas de porte alto de cajueiro comum
(a) e planta atacada pela larva-do-broto-
terminal Stenodiplosis sp. (b).



s: 6° 49' 45"
W: 41° 25' 51"

Situa~aoencontrada: area de um campo de prodU9aO,de onde SaD
retirados materia is propagativos. Relativamente limpo (Fig. 2a),

apresentando algumas plantas secas provavelmente mortas pelo ataque de
resinose Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon (Fig. 2b). Aspecto

sanitaria ruim.

Fig. 2. Campo 2. Area com material genetico CCP - 76 mostrando: (a) area
relativamente limpa; (b) planta seca provavelmente pelo ataque de resinose.



Situa~ao encontrada: area de um campo de produ<;:ao,de onde SaD
retirados materiais propagativos. Cajueiros consorciados com mandioca,

area muito infestada por ervas daninhas. Aspecto sanitaria ruim.

Area: 10,0 ha com plantas de 2,5 anos de idade

Area: 7,0 ha com plantas de 1,5 anos de idade

s: 70 02' 14"

W: 41037' 53"



Situac;:ao encontrada: areas contfguas de um campo de produc;:ao, de
onde sac retirados materiais propagativos. Nas areas com plantas mais

novas, as ruas apresentavam-se gradeadas e limpas, no entanto, a area

de coroamento encontrava-se com ervas daninhas (Fig. 3a). Na area

com plantas de 6 anos, observou-se poda feita de forma incorreta (Fig.
3b). Constatou-se pequena infestac;:aode mosca-branca Aleurodicus
cocois (Curtis, 1846) em algumas plantas. Aspecto sanitaria bom.

Fig. 3. Campo 4. (a) Area com plantas de 2,5 anos de idade, com ervas daninhas
na regiao do coroamento e gradeada nas entrelinhas; e (b) area com plantas de 6
anos de idade mostrando aspecto de poda incorreta.



s: 6° 53' 19"
W: 41 ° 9' 11"

s: 6° 53' 28"
W:41°9'4"

Situac;ao encontrada: areas do campo 1 contfguas. Campo de produr;:ao,
de onde sac retirados materiais propagativos. Nesse campo, as entrelinhas

estavam gradeadas de forma a favorecer a erosao. Area de coroamento
com ervas daninhas (Fig. 4 a b) que, segundo 0 proprietario, serviam para
a alimentar;:ao de ovinos e bovinos que se encontravam na area.

Observaram-se na area 1 pomares de outras frutfferas e plantas de

cajueiro comum. Na area 2, alem do gradeamento nas entrelinhas

favorecendo a erosao e plantas sem coroamento, verificou-se que algumas

plantas apresentavam-se secas provavelmente pelo ataque de resinose
(Fig. 4 b). Aspecto sanitario ruim.



Fig. 4. Campo 1. Area 1 (a) e Area 2 (b) apresentando gradeamento nas
entrelinhas; (b) area de coroamento com ervas daninhas e plantas secas.

Situa~ao encontrada: campo de produ9ao, de onde saD retirados
materiais propagativos. Nesse campo, as entrelinhas estavam gradeadas
de forma a favorecer a erosao (Fig. 5). Area de coroamento com ervas
daninhas para a alimenta9ao de ovinos que se encontravam na area.

Aspecto sanitaria bom.



Fig. 5. Campo 2. Entrelinhas gradeadas de forma a favorecer a
erosao. Area de coroamento com ervas daninhas para a
alimenta9ao de ovinos.

Area: 5 ha com plantas de 1,5 anos de idade

Area: 15 ha com plantas de 2,5 anos de idade

Situa<;:aoencontrada: campo de produ<;:ao,de onde SaDretirados materiais

propagativos. Nesse campo, as entrelinhas estavam gradeadas e plantadas
com mandioca (Fig. 6 a). Algumas plantas apresentavam-se atacadas de
mosca-branca (Fig. 6 b). Aspecto sanitario ruim.



Fig. 6. Campo 3. Cajueiro consorciado com mandioca (a) e atacados por mosca-
branca (b).

s: 6° 45' 42"
W:40° 55' 31"

Situa~ao encontrada: campo de produ<;:ao,de onde SaDretirados materiais
propagativos. Estado geral ruim, necessitando de poda de limpeza. Area

total mente infestada por ervas daninhas e mosca-branca (Fig. 7). Foram

observadas algumas plantas secas provavelmente atacadas por resinose.
Aspecto sanitaria muito ruim.



Fig. 7. Campo 1. Area infestada par ervas daninhas e mosca-
branca.

s: 6° 44' 49"
W:40° 58' 31"

Situac;ao encontrada: campo de prodUl;:ao,de onde sac retirados materiais
propagativos. Area consorciada com feijao-caupi, parte limpa em razao da
capina do feijao, presen<;:ade plantas de cajueiro comum (Fig. 8 a) e infcio
de infesta<;:aode mosca-branca (Fig. 8 b). Aspecto sanitario ruim.



Fig. 8. Campo 2. Area consorciada com feijao-caupi mostrando ao fundo cajueiro
comum (a); inrcio de ataque de mosca-branca(bl.

s: 6° 43' 49"
W:40° 58' 49"

Situa~ao encontrada: campo de
produ<;:ao,de onde SaDretirados
materiais propagativos. Area
relativamente limpa em virtude da

gradagem das entrelihas, sem

coroamento e infcio de infesta<;:ao
de mosca-branca (Fig. 9). Aspecto
sanitario ruim. Fig. 9. Campo 3. Planta com infesta9ao

de mosca-branca.



s: 6° 44' 43"
W:40° 57' 00"

Situa~ao encontrada: campo de prodU9aO, de onde SaDretirados
materiais propagativos. Area com muitas plantas mortas possivelmente

por resinose. Ataque generalizado de mosca-branca e alta infesta9ao

por ervas daninhas; plantas sobreviventes necessitando de poda de
limpeza (Fig. 10). Aspecto sanitaria muito ruim.

Fig. 10. Area com grande infesta<;:ao de mosca-branca e
ervas daninhas. Plantas necessitando de pod a de limpeza.



s: 6° 37' 45"

W: 40° 57' 46"

Situac;:ao encontrada: campo de prodU<;:ao,de onde sac retirados
materiais propagativos. Area relativamente limpa consorciada com

feijao-caupi e infcio de ataque de mosca-branca (Fig. 11 l. Aspecto
sanitario bom.

Fig. 11. Area consorciada com feijao-caupi(a) e infcio de ataque de mosca-
branca(b).



s: 6° 41 ' 00"
W:40° 56' 34"

Situac;:ao encontrada: campo de produ<;:ao,de onde SaDretirados materiais
propagativos. Area abandonada, completamente infestada por ervas

daninhas e mosca-branca (Fig. 12). Aspecto sanitaria muito ruim.

Fig. 12. Area campletamente infestada par ervas daninhas e
masca-branca.



s: 6° 38' 47"

W: 41 ° 01' 30"

Situac;ao encontrada: campo de produ<;ao, de onde SaGretirados materiais
propagativos. Area abandonada, completamente infestada por ervas

daninhas e mosca-branca. Algumas plantas com sintomas de resinose e
outras completamente secas (Fig. 13). Aspecto sanitaria muito ruim.

Fig. 13. Area abandonada, completamete infestada por ervas
daninhas, mosca-branca e resinose.



s: 60 56' 14"
W: 41055' 03"

Situa~ao encontrada: campo de produ<;:ao,de onde sac retirados materiais
propagativos. Area infestada por ervas daninhas e larva-do-broto-terminal,
infcio de gradeamento das entrelinhas, sem coroamento e poda de limpeza
(Fig. 14). Aspecto sanitario ruim.

Fig. 14. Campo 1. Area infestada por ervas daninhas em infcio de gradeamento
das entrelinhas.



s: 60 56' 27"
W: 410 54' 59"

Situa~ao encontrada: campo de produc;:ao,de onde sac retirados materiais
propagativos. Area infestada por ervas daninhas, resinose, larva-do-broto-

terminal e sem poda de limpeza (Fig. 15). Observaram-se animais pastando

soltos na area. Aspecto sanitaria muito ruim.

Fig. 15. Campo 2. Area infestada par ervas daninhas e plantas com necessidadel.-.
de poda de limpeza.



s: 6° 56' 53"
W:41 ° 54' 55"

Situa<;ao encontrada: area nova, implantada em janeiro de 2007.
Embora gradeada, apresenta em alguns pontos infesta9ao de ervas
daninhas (Fig. 16). Observaram-se anima is pastando soltos na area.

Aspecto sanitaria bom.

Fig. 16. Campo 3. Area em forma9ao, com plantas de tres meses
de idade.



s: 6° 56' 15"

W: 41 ° 51 ' 44"

Situa~ao encontrada: campo de produc;:ao,de onde sac retirados
materiais propagativos. Area infestada por ervas daninhas, resinose,
larva-do-broto-terminal e sem poda de limpeza (Fig. 17). Aspecto

sanitario muito ruim.

Fig. 17. Campo 4. Area praticamente abandonada e infestada par ervas
daninhas.



local: Fazenda Baixa da Pinta, Oeiras, PI

Area: 7 ha com plantas de 3 anos de idade

Material genetico:

Area 1: 228 plantas do clone Embrapa 51

189 plantas do clone BRS 189

Area 2: 1400 plantas do clone CCP - 76

Coordenadas geograticas:
S: 6° 59' 56"
W:42° 5' 53"

Altitude: 189 m

Situa~ao encontrada: areas contfguas. Area 1 de acordo com os requisitos

de um jardim clonal, limpa, podada para produ<;aode garfos e com

aspectos fitossanitarios de 6tima qualidade, no entanto, com gradeamento
nas entrelinhas (Fig. 18 a). A area 2, embora seja um campo de produ<;ao,

de onde sac retirados materiais propagativos, encontra-se tambem em
boas condi<;oes sanitarias, com poda de limpeza e coroamento, faltando 0

ro<;onas entrelinhas (Fig. 18 b). Salienta-seque ambas as areas sac pr6ximas
do viveiro, requisitos positivos para forma<;aode um jardim clonal.

Fig. 18. Aspectos das plantas podadas para a produC;80 de garfos e solo
gradeado nas entrelinhas livre de ervas daninhas (a); plantas com poda de
limpeza, coroamento e faltando 0 roc;o nas entrelinhas (bl.



s: 6° 59' 50"
W: 42° 8' 7"

Situa~ao encontrada: campo de prodU9aO,de onde SaDretirados materiais
propagativos. Coroamento das plantas realizado, no entanto, falta 0 r090

nas entrelinhas. Verificaram-se animais soltos na area e algumas plantas
com sintomas de resinose (Fig. 19). Aspecto sanitario ruim.

Fig. 19. Campo com coroamento (faltando 0 roc;o nas entrelinhas)(a); e plantas
com sintomas de resinose(b).



Material genetico: CCP - 76; BRS 189; BRS 265; CCP 09;

BRS 226 e FAGA 11

S: 60 58' 34"
W: 43 0 16' 12"

Situac;ao encontrada: trata-se de uma Unidade Demonstrativa que 0
produtor quer transformar em um jardim clonal. Area irrigada por

microaspersao, coroamento das plantas realizado, no entanto, falta 0 r090
nas entrelinhas (Fig. 20). Aspecto sanitaria bom.

Fig. 20. Campo 1. Area com coroamento realizado, faltando 0 roc;;o nas
entrelinhas.



Material genetico: Embrapp 51 - 0,4 ha; BRS - 265 - 0,4 ha;

BRS - 226 - 0,5 ha; CCP - 09 - 0,9 ha;

BRS - 189 - 0,9 ha; FAGA 11 - 1,0 ha;

CCP - 76 - 1,6 ha

S: 6° 58' 59"

W:43° 15' 33"

Situac;ao encontrada: jardim clonal em formac;:ao, unico encontrado para

essa finalidade. Esta bem conduzido e localizado proximo ao viveiro de
mudas (Fig. 21). Aspecto sanitaria muito bom.

Fig. 21. Campo 2. Jardim clonal em forma<;ao com plantas
recem-transplantadas.



s: 6° 59' 22"
W: 43 ° 15' 31 "

Situal;ao encontrada: campo de produ<;:ao,de onde sac retirados materiais
propagativos. Area completamente infestada por ervas daninhas (Fig. 22).
Aspecto sanitaria muito ruim.

Fig. 22. Campo 3. Area com 0 gen6tipo CCP - 76, infestada por
ervas daninhas, de onde sao retirados os garfos para produ<;:aode
mudas.



BRS - 265, BRS - 226, AC - 276 - 1;

AC - 38 e CCP - 09

S: 6° 59' 15"

W: 43° 15' 59"

Situa~ao encontrada: areas 1 e 2 contfguas. Trata-se de uma Unidade
Demonstrativa que 0 produtor quer transformar em um jardim clonal. Area

com plantas recem-transplantadas (Fig. 23). Aspecto sanitaria muito bom.

Fig. 23. Campo 4. Plantas recem-transplantadas com cajueiro comum e clones de
anao-precoce.



s: 8 ° 1 1 ' 43"

W:42° 54' 14"

Situac;:ao encontrada: campo de produc;:ao,de onde SaDretirados materiais
propagativos. Areas contfguas, infestadas por ervas daninhas e com

animais soltos. Plantas necessitando de poda de limpeza, coroamento e
roc;:onas entrelinhas (Fig. 24). Aspecto sanitario bom.



Situa~ao encontrada: campo de produc;:ao,de onde sac retirados materiais
propagativos. Area roc;:ada,mas sem coroamento. Viveiro proximo da

area, onde se verificou a existencia de porta-enxertos para produc;:aode
mudas de outras especies, como manga e citros.



S:8°11'12"
W:43° 48' 24"

Situa~ao encontrada: campo de produ<;:ao,de onde sac retirados materiais
propagativos. Area completamente infestada por ervas daninhas a ponto

de pouco se distinguir 0 que e mata e cultura de cajueiro. Estado sanitaria

muito ruim, sem poda de limpeza, sem coroamento nem ro<;:odas
entrelinhas, presen<;:ade mosca-branca e sintomas de resinose (Fig. 25).

Segundo informa<;:oesdo encarregado da propriedade, 0 produtor esta
produzindo mudas por empreitada com 0 Sr. Raimundo Vieira Freitas, com

garfos fornecidos pelo produtor Dacio Lopes Gon<;:alves,da Fazenda

Jenipapo, provavelmente pelo mal-estado de sua area.

Fig. 25. Area
completamente abandonada
e infestada por ervas
daninhas, onde se verificam
cajueiros em meio a
vegetac;:aonativa.



s: 8° 47' 31"
W: 42° 24' 17"

Situa~ao encontrada: campo de produ9aO, de onde sac retirados
materiais propagativos. Area completamente infestada por ervas
daninhas e de diffcil acesso, cujas plantas foram submetidas a prMica

de rejuvenescimento de copa, havendo, na sua maioria, a necessidade
de desbrota do porta-enxerto (Fig. 26 a). Estado sanitario ruim, sem

poda de limpeza, sem coroamento nem ro90 das entrelinhas, presen9a
de mosca-branca, larva-do-broto-terminal e sintomas de resinose. Foram

verificadas algumas falhas e plantas secas provavelmente pelo ataque
da doen9a (Fig. 26 b).

Fig. 26. (a) Planta necessitando de poda de limpeza e desbrota do porta-exerto;
(b) area infestada por ervas daninhas.



s: 06° 41' 47"
W:40° 55' 41"

Situac;ao encontrada: area de produc;ao de caju, de onde 0 produtor

retira propagulos para a produ9ao de mudas. Completamente infestada

por ervas daninhas, com plantas malconduzidas ate mesmo para a
produ9ao de frutos. Estado sanitaria das plantas muito ruim (Fig. 27).

Fig. 27. Area de produ98o de caju malconduzida, de onde 0

produtor retira propagulos para a produ98o de mudas.



s: 06° 41' 38"
W: 40° 55' 37"

Situa~ao encontrada: area de produ9ao de caju, de onde 0 produtor
retira propagulos para a produ9ao de mudas. Relativamente limpa, com
gradeamento das entrelinas e coroamento das plantas. Estado sanitaria

das plantas bom (Fig. 28).

Fig 28. Area parcialmente limpa, com gradeamento das
entrelinhas e coroamento das plantas.



Local: Municfpio de Pio IX, PI

A.rea: 5 ha

s: 06° 39' 13"
W:40° 57' 55"

o produtor nao se encontrava na propriedade. As informa90es obtidas
foram de um morador que relatou que os garfos para a produ9ao de mudas
eram retirados de varios plantios de propriedades vizinhas.



Local: Municfpio de Pio IX, PI

Area: nao informada. Plantas de aproximadamente 6 anos de idade

s: 06° 41' 53"
W:40° 55' 48"

Situa~ao encontrada: area de produ9ao de caju, de onde 0 produtor retira
propagulos para a produ9ao de mudas. Completamente infestada por ervas
daninhas, sem gradeamento nas entrelinhas nem coroamento das plantas.
Estado sanitaria das plantas muito ruim (Fig. 29).

Fig. 29. Area total mente infestada com ervas daninhas,
onde se observam apenas as copas das plantas.



s: 07° 6' 48"
W:41012'41"

Situa~ao encontrada: area de prodU<;:aode caju, de onde 0 produtor

retira propagulos para a produc;:aode mudas. Plantas em bom estado
sanitario, com coroamento, e entrelinhas com pouco mato, necessitando
de roc;:o(Fig. 30).

Fig. 30. Area 1. Plantas com coroamento, entrelinhas
necessitando de roc;:o.



Situa~ao encontrada: area de prodU<;:aode caju, de onde 0 produtor

retira propagulos para a produyao de mudas. Trabalho de infcio de
coroamento das plantas, entrelinhas com muito mato, necessitando de

royo. Em alguns locais da area, observaram-se falhas. Estado sanitaria
das plantas bom (Fig. 31).

Fig. 31. Area 2. Area contendo algumas plantas com
coroamento. Entrelinhas faltando ro<;:o.



Situa~ao encontrada: area de produ9ao de caju, de onde ° produtor
retira propagulos para a produ9ao de mudas. Plantas com coroamento,
entrelinhas com muito mato, faltando r090. Estado sanitario das plantas

bom (Fig.32l.

Fig. 32. Area 3. Area com entrelinhas bastante infestadas por
ervas daninhas, faltando royo.



s: 07° 6' 45"
W: 41° 12' 35"

Situa~ao encontrada: area de prodU<;aode caju, de onde 0 produtor
retira propagulos para a produc;:aode mudas. Relativamente limpa nas
entrelinhas, coroamento das plantas e algumas com sintomas de
resinose. Estado sanitaria das plantas ruim (Fig. 33).

Fig. 33. Area 1. Area com entrelinhas gradeadas, poucas ervas
daninhas. Plantas com coroamento.



s: 070 5' 57"
W:41°12'16"

Situa~ao encontrada: area de produc;:aode caju, de onde 0 produtor
retira propagulos para a produc;:aode mudas. Relativamente limpa nas
entrelinhas e coroamento das plantas. Presenc;:ade formigueiros ativos.
Estado sanitario das plantas ruim (Fig.34l.

Fig. 34. Area 2. Area relativamente limpa com presen<;:ade
formigueiros ativos.



s: 07° 6' 54"
W: 41 ° 11' 52"

Situa~ao encontrada: area de produ<;:aode caju, de onde 0 produtor

retira propagulos para a produ<;:aode mudas. Relativamente limpa,
gradagem nas entrelinhas e coroamento das plantas. Estado sanitaria

das plantas bom (Fig. 35).



s: 07° 6' 41"
W:41°13'10"

Situa~ao encontrada: area de produ<;:aode caju, de onde 0 produtor
retira propagulos para a produ<;:aode mudas. Entrelinhas sem ro<;:oe

plantas com coroamento. Estado sanitaria das plantas bom (Fig. 36).
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Fig. 36. Area com entrelinhas gradeadas, poucas ervas daninhas,
plantas com coroamento.



s: 070 6' 53"

W: 410 13' 57"

Situac;ao encontrada: area nova de produc;:aode caju, de onde 0

produtor pretende retirar propagulos para a produc;:aode mudas. Campo
totalmente gradeado e plantas com coroamento. Estado sanitaria das
plantas bom (Fig. 37).



s: 07° 7' 19"
W:41°7'6"

Situa~ao encontrada: area de produ<;:aode caju, de onde 0 produtor

retira propagulos para a produ<;:aode mudas. Campo totalmente

gradeado nas entrelinhas e plantas sem coroamento. Estado sanitaria
das plantas bom (Fig. 38).

Fig. 38. Area 1. Area com entrelinhas gradeadas e limpas e area de
coroamento com ervas daninhas.



Situa~ao encontrada: area nova de produc;ao de caju, de onde 0

produtor retira propagulos para a produc;ao de mudas. Campo
total mente gradeado nas entrelinhas e plantas com coroamento. Estado
sanitario das plantas bom (Fig. 39).

Fig. 39. Area 2. Area nova com entrelinhas gradeadas e plantas
com coroamento.



s: 07° 8' 21"
W: 41 ° 2' 03"

Situac;:aoencontrada: area de produ9ao de frutos, de onde 0 produtor
retira propagulos para a produ9ao de mudas. Campo total mente

gradeado e limpo com aspecto sanitaria bom (Fig. 40)

Fig. 40. Campo gradeado e limpo com 0 solo totalmente
exposto a insolac;ao.



s: 07° 8' 34"
W: 41 ° 2' 09"

Situa~ao encontrada: area de produ9ao de frutos, de onde 0

produtor retira propagulos para a produ9ao de mudas. Campo sem
gradeamento e plantas com coroamento, forma ideal de manejo do

solo para a prote9ao contra os raios solares e erosao. Aspecto
sanitaria bom (Fig. 41).

Fig. 41. Aspecto de um campo de cajueiro com bom
manejo de solo.



s: 07° 8' 33"
W:41°2'10"

Situa~ao encontrada: area de produc;:aode frutos, de onde 0 produtor
retira propagulos para a produc;:aode mudas. Campo limpo com

gradeamento nas entrelinhas e plantas com coroamento. Estado

sanitaria das plantas bom (Fig. 42).

Fig. 42. Area 1. Area com entrelinhas gradeadas e plantas com
coroamento.



s: 7° 7' 35"
W: 41 ° 5' 37"

Situa~ao encontrada: area de produ<;:aode frutos, de onde 0 produtor

retira propagulos para a produc;:aode mudas. Campo limpo com

gradeamento nas entrelinhas e plantas com coroamento. Estado sanitaria
das plantas muito bom (Fig. 43).

Fig. 43. Area 2. Area com entrelinhas gradeadas e plantas com
coroamento.



5:7°8'21"
W: 41 ° 2' 3"

Situa~ao encontrada: area de produ<;:aode frutos, de onde 0 produtor

retira propagulos para a produ<;:aode mudas. Campo limpo com
gradeamento nas entrelinhas e plantas com coroamento. Presen<;:ade

algumas plantas de cajueiro comum. Estado sanitaria das plantas muito
bom (Fig. 44).

Fig. 44. Area limpa com entrelinhas gradeadas e plantas
com coroamento. Ao fundo planta de cajueiro comum.



s: 7° 7' 36"

W: 41 ° 5' 29"

Situac;:ao encontrada: area de prodw;:ao de frutos, de onde 0 produtor

retira propagulos para a produc;ao de mudas. Campo com muito mato e
plantas necessitando de poda de limpeza, aspecto de abandono. Estado

sanitaria das plantas muito ruim (Fig. 45).

Fig 45. Area apresentando ervas daninhas em toda a extensao do
plantio. Ao lado, planta apresentando galhos secos, mostrando que
nao houve poda de limpeza.



s: 7° 7' 18"
W: 41 07' 40"

Situa~ao encontrada: area de produ<;:aode frutos, de onde 0 produtor
retira propagulos para a produ<;:aode mudas. Campo limpo com
gradeamento nas entrelinhas e plantas com coroamento. Presen<;:ade

algumas plantas de cajueiro comum. Estado sanitaria das plantas muito
bom (Fig. 46).

Fig. 46. Area limpa com entrelinhas gradeadas e plantas com
coroamento. Ao fundo, planta de cajueiro comum.



s: 70 21' 21"
W: 41 0 14' 52"

Situac;ao encontrada: area de produ9ao de frutos, onde 0 produtor retira
propagulos para a produ9ao de mudas. Campo bastante infestado por
ervas daninhas nas entrelinhas. Plantas com coroamento malfeito. Estado
sanitaria das plantas bom (Fig. 47).

Fig. 47. Area com ervas daninhas nas entrelinhas, faltando °
roc;:o.Coroamento pequeno e mal feito.



De um modo geral, os produtores de mudas nao possuem jardins c1onais,a

exce<;:aodos produtores de Oeiras, Alexandre Pereira da Silva Neto e
Roberto Iran de Menezes Sousa, da Fazenda Baixa da Pinta, e de Floriano,
Gefferson Salgado Oliveira, da Fazenda Santo Agostinho, que estao
iniciando suas areas de jardim clonal. Os demais utilizam as areas de

produ<;:aopara retirarem material propagativo.

Como as areas de produ<;:aosac de grande extensao normalmente, os
cuidados sac diferentes dos que devem ser dispensados aos jardins c1onais,

sobretudo os referentes as condi<;:oessanitarias, como controle das
doen<;:ase pragas, poda de limpeza e contrale das ervas daninhas,
principal mente pelo coroamento das plantas.

As praticas culturais sac comuns a todos. Ap6s a colheita da safra de

caju, sac soltos animais, como caprinos, ovinos e bovinos, nas areas de
produ<;:aopara 0 aproveitamento do pasta que nasce nas entrelinhas e

mesmo debaixo das plantas.

No infcio da flora<;:ao,ou seja, no final do tempo chuvoso, os produtores
fazem uma gradagem nas entrelinhas. Essa pratica e bastante prejudicial,

sobretudo quando as plantas atingem idade acima dos 3 anos, pelo fate de

serem atingidas as rafzes no ate do gradeamento. Alem disso, 0 solo fica

exposto a radia<;:aosolar, alcan<;:andoaltas temperaturas, dificultando a
a<;:aodos microrganismos do solo e, par conseguinte, a forma<;:aode
materia organica. Outro fate observado e que as gradagens sempre sac

feitas sem a observa<;:ao das curvas de nfveis, favorecendo a erosao.

Alguns fazem coroamento, outros deixam a area do coroamento com

ervas para a pastagem, principalmente de ovinos.



De acordo com Cavalcanti Junior & Barros (2002), 0 jardim clonal tem 0

objetivo especffico de produzir propagulos e deve ser afastado de pomares

comerciais para reduzir os custos com 0 controle de pragas e doenc;:as.
Dessa forma, recomenda-se que todos os jardins c10naissejam separados
das areas de produc;:aoe cada produtor estime suas areas de acordo com a
previsao de produc;:aode mudas; que os tratos culturais dos jardins c10nais

sejam inerentes a eles, como: manter a area limpa, sobretudo 0

coroamento das plantas e 0 roc;:odas entrelinhas, efetuar poda de limpeza

e controle sistematico das doenc;:ase pragas. Recomenda-se tambem que
os jardins c10naissituem-se proximo dos viveiros e sejam de facil acesso
para os trabalhadores e compradores de mudas. "0 jardim clonal deve ser

uma vitrine para 0 c1iente de mudas" e por isso, deve ser bem-cuidado.

Finalizando, recomenda-se tambem que seja ministrado um curso

envolvendo todos os produtores de mudas, para que as informac;:6es
inerentes a formac;:aoe conduc;:aodos jardins c10naissejam repassadas.
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