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Df. f,GRICULTURí.

MINIST~RIO

;eOLETIM INFORM:.TIVO

I. LSSUHTOS. TlfcNICOS
r·

:.•\'.

"./'

Estudo l'rcliminar

de M~todos de Plantio

Schott

e Colocnsin

das Taiooo::l (XN}thosomr. w,i1jtij.Qlium

os~~le~

Sehott)

1965.

por
MIlton de :~buquerque

o

estudo compreende

da uma os tratrlllentosl

10 m~sos

:..du~.çno

Es~rco

Nnterinl
. }. -

•

- IPE:~)

de Currn1,

e Rebentes.

base 20 t/hu

!.peno,s 2 COopLl[',S
dur-arrto todo o período

~gnthQsomç SqgittifO~Hm

Schott

Coloccsig

Terreno

•.• Latoso1o ':üM'.relo, completamente e sgot.ado •

Local

- SÓde do IPE!JT

Resultados

xsculentQ

em pequenas leiras

de quo tc.l pr~tica
estno

sujeit,Qs

confere

ou c,opteiros
~s plcntas

aque Las plantadas

dos de propc.ga~ão (filhos
feito

Schott

- Comprovou-se que os Elôses naã s sôco s (setoE\bro,outubro

Municipio de Bol~m) sno menos indicQdos pare. o plantio
ser feito

contendo ea-

CLinst,[üc..çê.o de 12 bpocas (mcnsnis),

Loira e Raao - TuMrculos

~aç~o

TrCLtos Cultu:cnis

(Fitotecniata

indistin-cmllente,

no ~.

o tub~rculos)

e n ovorabro -

que deve proferentemente,

um pouco acima do nível

tU11acorto. proteção

do solo,

contra. a erosâo

se oquivc.lom, podendo

0

de a.côrdo com a conveniôncia. do momento. Finalmente

ser

obse,r
ao con~
bom

que a do fôlho.s.

,

Exceturo1do-so as opaCQSdos 3 EIÔSOSsêcos)
ção, em mÓdi.:'.,do lIJO g/plnntal
çando 20 t/ha.

que

sou empr~go

de Xanbhosomc e produção do folhagem pre"'nclera,
do que e.eontcce cem as C010c3.si.:'.s em que Q produção de tubtrculos

mais oxpressiva

a

Comprovou-se ainda que as 2 modC!.lida-

vou-se que nas es~cies
tr&io

dês -

o que implica

foi registrada.

uma produ -

em uma produção do tubérculos

or -

PORT:JULSaDo 7 de novembro

1966

de:

N2 2.:'1
RESOLVE~Loeoliznr

J07.o HENDES1:..YRES,'l'6cnioo Rurcl - lI, .a ãrrtoros so

't"
c'
T"ocna ca ...
,.UXl l'lC,x, o.t uc lr 110no
t coa
no. ceçao
d o. ..'d'TJ1lnlSrnço.o,
N

exerc!cio

no. Soção do Estlllu1nntos

e Lo.at!foras.

Do 7 de novembr-o de ·1966
N~ 222
RESOLVE:LocclizG'X, no inter~s5e

do. "·.dministrnçeo,

no. turuo.

do PessQ

al. do S.: ..• do IPELN, Rilll'fUND
.. DE LIIvL FR.."JJÇ:., Escrevente
ti16grnfo,

:W!vel

7,

o.tuc.1monte com exerc1cio

Da.-

no. Seção de Fi-

topatologio..

Do 7 de

novembr-o

de 1966

NJl 223

RESOLVErDesignar

JO~O HEUDES.;.YP.ES,TécniCO Rural,

N!vol lI, parnCh..Q

fiar o SETORDE }-L"JJUTEUÇ::O
E TR::,NSPORTE~),
do. Seç~o T~cnicc.. y.
xi1io.r,

conforme solicita.ção

do. Chefia da.quelo. Seção.

Do 7 de novembr-o de' 1966

NQ 224 '
RESOLVE:Locclize.r,

no interesso

nt'. Turma do Pesso-

do. .:.d
. nini<trc.ção,

al do S.1.. do IPE:J~, HILSONPENNER,:.uxilio.r
vol 7, o.tu~J.Tt1entecom exercício
. Divulg nç

de Porto.ric. N!-

no. Seção de Documcntr.çâo

e

no.

Do 7 de novembr-o de J.966

NQ 2~~5.
RE,r.;OLVEr
Designnr

os í'unc.ionár-í.os LLCENOR,
MOUR.:'I

RI:. POlJTESDE .'.JLUJO, Chefe do S.:~.;
}L~Il'. l1LLCHER,:.uxilinr
0.0 prinoiro,

do Escritório,

consti tuirem

Engenheiro;

JOS~ lfl.'-.-

o BO.,".VENTUR:.
ORNELL:.S
para sob o. presidêncic.

o. CO!!lÍssão Encnrz-ogada do reecbi-

monto o aber-tur-a do proposto. ~ ConcorrôncioaPÚblicas,
nistrntiva.s
do stdnado

o Coletes

do Proços para aquisição

nos tr.::1bo.J.hosdo IPE.:~, no presonte

:.àmi -

do E\a.terial

f

oxorc!cio.

Do li do novonbro de 1966
NQ 226 .
RESOLVE:Dcaí.gnr-r' o E'ngenhEiroTc-602-21-B,
gado da. Direto:da.

do IPE:Ji, junto

do LN, onde devort,
suo. situa.ção

apÓs estudos

a Contino, dos Funcion&ios
rola.ttrio

sôbro

sua. legcl.

dâ sno -

paro. requisitO;

fim -

•..
par a brevo desempenho deste

Qncnr-

econôrrí.cu socia.l,

lução o integr['.ç~o

ILCENORHOURI
.., par a Dele-

apresontc.r

objetiva.ndo

no"RlPELN".

i.s: Dologndo fico. concodida. nutoriznção
. "" os o out ros nOlos,
.
caonaru

go.

,
III -

mYEfiêQS

Do EngQ .:..grl2 Charles ,T os6 L. de 3amtMn, ehero dos Serviços Expol"hl0n •••

"

tais em Bel~m, reccbonos o movâmorrto i'intmcoiro corz-cspondorrte nos mts0s do Lgô§.
to e.sc~lbro

1967~

do 1966, ro1agno do projetos

em oxcou~ão e plano de trabalho

para

