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A FORMAÇÃO DE POMARES: 

ELEÇÂO DE MUDAS E ABERTURA DE COVAS 

Alberto Carlos de Queiroz Pinto 1  

A expansão da área de Inteiras nos Cerrados tem-se realizado 

com relativo sucesso, haja vista a excelente demanda de frutos 'da 

região. 

É comum nos Cerrados, na fase que antecede o perSódo chuvoso, 

que vai de outubro a marçoi a busca de informaçSes.por parte de 

fruticultores sobre quando, quais e como plantarfruteiras. 

Quase sem exceção, todas as fruteiras devem ser plantadas 'íÓqo 

ap5s as chuvas terem .se'instaladõ, oque corresponde aos meses 

novembro e dezéxnbro. Citroá (.larnjeiras, tangerineiras e 'iitü6j 

ros), abacateiros, mangueiras, mamoeiros, bananeiras, maracujazei 

ros, gravioleirasgoiabeirasecerejeiras, além de outras, são 

fruteiras consideradas subtropicais e/ou tropicais de grande impor 

tncia nos Cerrados. 

As frutas, em geral, mostram relevante importância econômica e 

social, não só pelos - preços que alçançain no mercado consumidor, 

principalmente na entressafra (agosto outubro), mas tambêm peió 

seu alto-valor alimenttcio. O limãoY- poíexemplo, alcançou em.outa 

bro/84 o preço de Cr$. 32.000 a caixa deT -21I;kg; '  o mamão 'Papaya' 

(cultivar Solo) cista cerca de Cr$ 500 a •• idade e o. abacate já 
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atingiu o preço de Cr$ 1.2001kg. Quanto ao valor alimenticio,deve-

-se destacar a cereja-das-antilhas ou acérola,que possui cerca de 
1.480 mg de ácido ascôrbico/100 g de polpa. 

Para a formação racional de um pomar, é importante tomar o de 
vido cuidado com a escolha da muda e com a idoneidade dos viveiri! 

ta. A seleção do porta-enxerto, a origem da borbulha que formará 
a variedade-copa, a compatibilidade entre o porta-enxerto e O 

fo", são detalhes que merecem ser vistos pelo fruticultor que está 
adquirindo a muda. 

Com urna excelente muda em mios, o fruticultor já tem preparado 
o primeiro passo. No entanto, vem a pergunta mais importante: Como 
plantá-la? 

O plantio deve ser realizado em área previamente arada e grad 

ada, com as correç6es de adubação e de p0, feitas a partir da a4 
lise de solo, a 20 e 40 cm de profundidade. O espaçameüto é bastafl 
te variável entre espécies e, até mesmo, entre cultivares. A Tab! 
la 1 mostra algumas fruteiras e suas variedades mais importantes 

nos Cerrados, bem como os espaçamentàs e nümero de plantas /ha. 
zipós a marcação das covas, inicia-se a abertura e adubação das 

mesmas, entre 15-30 dias antes do plantio. As dimensóes devem ser 
60 x 60 x 60 an, e a adubação pode variar de espécie para espécie. A 

adubaço de cova recomendada para fruteiras, fl: variaçies ou opç6es 

para algumas delas, deve ser feita conforme a indicação abaixo. 
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400 g de calcário dolomítico (100% PENT); 800 g de 
õierfósfáto triplo; 200 g dê sulfato de potássio, 
100 g de urgiae 40-100 gde flE fôrmúla BRl2. 

D= 151cgtestercc de .curra1curtido; 400 g-de--ca1cá -

rio dolornitico (100% PPN19. 

Retire a camada "8" e em seguida a "A", separandas. Após, mis 

turêC'o fertiiizante "D" .c- o solo MDII,  no fundo da cõvá; Faça o 
mesáõ com o solo "A" e o fe*til.tzante "C". e colàque-os ritpüte au 
periõr. 

Cerca de 45 dias após o plantio, deve-se colocar em cobertura 

as mesmas quantidades de sulfato de potássio e uréia •tj44*S tá co 
va. 

Para o mamoeiro é recomendável usar 5-6 kg de esterctde gali 
nha em substituição ao esterco de curral. Algumas empresas Citrtc2 
las nos Cerrados têm usado..com sucesso a seguinte adubaçp . de 02 
va:•i.kg de termofosfato, 1kg de calcário dolSític6, 3kg de tor 

ta debabaçu e 200 g de rrEf&rrétula BR 12. 
:A seleço e aquisição córretías das fruteiras a serem explora 

dasTÕ espaçamento, abertura e: ádubação de covas, são detalhes que 
asseguram ao fruticul,,tor umã? expressiva vitória napriáeira etapa 

de formação do seu pomar. 
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tABEL& 1. Espaçamõntøs e itümezps de plantas/ha de variedades de 
fruteirás para os Cerrados. 

ESPaÇamento  
Fruteira 	 Plantas/lia 

Cm). 

1. Abaóateiro•.) 
'Hèrcuiano' 	 1c1{x10 	 90,r 

'Booth' 	 Li xr 10 	 90 

'Pôrtuna' 	 Li x 10 	 : 90  

2. Bananeiras 
'Pnta' 	 4 X 3 

'Nanica' 	 .4 :x 3 	 833 

3. Citrõs 
Laranja 'Namiifl' .8 . x 6 208? 

Laranja 'Valência' .8:x 5;  250. 

Laranja.'Natal' 8:3(5 250 

Laranja 'Westin' 1 x 4 238 

Limio 'Thaiti' 8 x 6 203 

Tangerina 'Ponkan.! 7 x 5 285 

4. Mano. 

'Solo' 3 x 2 1.666 

5. Manga - 

'tontmy Átkins' 10 x 10 100 


