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Ciclo Natunal do Abacaxizeino "Perola" Cultivado em Área 

de Mata de Roraima. 

do abacaxizeino, determinando a epoca de aparecimento da 

inflorescencia, abentuna da primesna e ultima flog e 

Contianca, em Latoss0oto Vermelho-amanrelo, texiuna franco 

ppm de P; 70,0 ppm de Kk; 2,5 me de 44 / 1009; 0,9 me de 

Ca+itg / 100 q e pH 5,3" 
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O conhecimento do ciclo do abacaxizeinro permite 

determinar as epocas paopicias para a execução de prati- 

cas cultunais que possibilitam aumentar a produtividade 

e diminuir 04 custos de mão-de-obra, entre estas se pode 

citar o controle de praga: e doenças, epoca da inaução 

tlonal e controle de plantas daninhas. À cultivar 'Penroda! 

e a mais plantada em Roraima, mas pouco se conhece do 

seu comportamento nestas condições. 

Este trabalho teve por objetivo observar o ciclo 

colheita do fnuto. 

Condugiu-se o experimento no Campo Experimental 

argilosa, com as seguintes canactenisticas quimicdas: 7 40 

Eng. Aga. (BS) de ENBRAPA/UEPAT de Boa Vista . 

2rêc. Agr. da ENATER/RR a disposição da ENBRAPAIUEPAT de Boa Vista   
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CT/001, UEPAT de Boa Vista, Dez/87 P.2. 

O clima da região, segunao a classiticação de 

Kôppen, e do tipo Ami, precipitação de 1.800mm/ano, tem- 
o 

peratuna de 27 C e umidade do ar de 80%. 

Utilizou-se 130 mudas tipo tilhote, com peso 

vaniando de 140 a 1509. Dois dias antes do plantio, tra- 

tou-se as mudas com solução de parathion metilico a 0,1% 

de i.a., plantou-se as mudas em maio de 1984, em covas 

no espaçamento de 90 em X 30 cm. Na Tabela 1 encontra-se 

o cronograma de tratos culturais, As obsenvações foram 

nealizadas diariamente a partir do aparecimento da infto 

nescencia ate a maturação do fruto. 

Tabela 1 - Tnatos cultunais nealizgados dunante o ciclo 

da cultuna, Contiança/UEPAT de Boa Vista, 1984/ 

1985. 

  

Tratos cultunais Época e/ou dosagem 

  

Adubação No plantio 7,09 de supentostato 

triplo e um mes apos O planítio- 

7,09 de uncia e 7,09 de cloneto 

de potassio colocados junto a 

planta. 

Aos 11 meses apos o ptantio-5,09 

de uncia e 8,09 cloreto de potas 

sio colocados na folha basal da 

piania. 

Copina 
fos & meses apos o plantio 

ax 

Tre o anbarid 

Contnode da broca Tnes pulverizações com € 

85 PN, a paimeina no aparecimen 

to da inflonescencia e ds quinas 

duas aos 15 e J0 dias apos à PprÂMeiAa»       

TT



  

  

  

C7T/0071, UEPAT de Boa Vista, Dez/87 P,3. 

Pana analise dós dados utilizou-se o intervalo. 

de confiança para as medias com uso do teste t ao nível 

de 5%. 

Os nesultados possibilitam detenaminar o ciclo 

natunal da cultivar Perola cultivada em ecossistema de 

mata ([Figuna 1), 

mo É 17 dias mÍtdia . 16Ltdia . 9% Ídim | 
Í | i 

? AI PE Ur C 

P -— plantio 

AJ - aparecimento da inflorescencia 

PF - abentuna da primeira fLlon 

UF - abentuna da última flon 

E - colheita 

Figura i: Cielo Natunaldo Abacaxizeino (cultivar Penola) 

plantado em area de mata. Confiança/EMBRAPA | 

UEPAI de Boa Vista, 1984/1985. 

Com base nos dacos da paguau 1 faz-se as seguin 

tes observações: 

- O controle das plantas daninhas devena sen 

nealizado ate 410 dias apõs o plantio, pois apos o apane 

cimento da intlonescencic a competição das envas com a 

cultuna nao causa prejuizos economicos, 

- O Ztempo que vai do aparecimento da inflones - 
e. - as ; + o 

cencia ate a abertura da ultima flora foi de 30- 2 dias. 

Neste periodo as plantas estão mais suscexiveis q oceda- 
nencia da broca co fruto (Theela basalides) e do fusaniose 

(Fusarium monilitoames var. subalutinans). o e e 
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