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EFEITO DE DOIS NÍVEIS DE ADUBAÇÃO E DA INOCULAÇÃO COM
FU GOS MICORRÍZICOS VESICULAR-ARBUSCULARES (FMVA) NA
PRODUÇÃO DO MAMOEIRO (Carica papaya L.) EM ÁREA DE TERRA

FIRME NA AMAZÔNIA

Cássia Regina A. Moraes
Jeferson Luis V. Macedo

Introdução

o mamoeiro (Carica papaya L.) é uma espécie tipicamente da região tropical
e, sendo assim, desenvolve-se muito bem no território brasileiro. Atualmente, esta
cultura ocupa uma área de 20 mil hectares, sendo 14 mil nos estados da Bahia e
Espirito Santo (IBGE,1993).

Os maiores rendimentos de frutos por hectare, bem como frutos de melhor
qualidade, são obtidos quando esta frutífera é cultivada à temperatura média de 25°C,
precipitação pluviométrica em torno de 1500 mm bem distribuídos e 85% de umidade
(Rocha & Pádua,1988).

A cultura exige um bom fornecimento de nutrientes durante todo seu ciclo,
principalmente nitrogênio, que exerce influência no desenvolvimento vegetativo, na
produção contínua de frutos e no tamanho dos mesmos e, de potássio, que influencia a
cor, a textura e o sabor, aumentando os teores de açúcares e sólidos solúveis e totais
nos frutos (Simão, 1971; Kist & Manica,1995). O fósforo, proporciona à planta maior
resistência à seca e favorece seu desenvolvimento inicial Malavolta, 1980).

Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção do mamaoeiro em um
sistema agroflorestal submetido a dois níveis de adubacão: I =100% da adubação
recomendada e 11= 30% da adubação recomendada.

Material e Métodos

O experimento está implantado em uma área de terra firme na Estação
Experimental do CPAA-Embrapa, Manaus-AM, num latossolo amarelo de textura
muito argilosa, antes cultivado com seringueira e, posteriormente abandonado.

Nas parcelas, o mamão encontra-se num sistema constituído por uma
combinação de plantas de seringueira (Hevea brasiliensis), cupuaçu (Theobroma
grandiflorum), citros (Citrus spp) e paricá (Schizolobium amazonicum).

Aos 8 meses de idade avaliou-se a produçaõ das plantas.
Os resultados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas

pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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Resultados e Discussões

Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados os resultados de produção por planta e de
produção por área, respectivamente.

Constata-se que houve efeito significativo da adubação sobre a produção. No .
maior nível de adubação utilizada, verificou-se um aumento em tomo de 198,7% na
produção comercial e de 191,8 % na produção total de frutos/ha comparado ao menor
nível. Estes resultados confirmam o quanto a cultura é exigente em nutrientes para um
desenvolvimento vigoroso, rápido e para se obter boas produções.

Tabela 1: Resultados médios da produção do mamoeiro por planta em 1996, em um
sistema agroflorestal submetido à dois níveis de adubação.

PARÂMETROS DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL
Tratamentos Peso total de frutos/planta (Kg) Peso comercial de frutos/planta

(Kg)
Adubação 100% 295,03 a 212,75 a

30% 101,11 b 71,23 b
Médias de tratamento seguidas pela mesma letra na vertical não diferem entre si pelo
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 2: Resultados médios de produção do mamoeiro em 1996, em um sistema
agroflorestaJ, submetido à dois níveis de adubação.

PARÂMETROS DE PRODUÇÃO POR ÁREA
Tratamentos Produção

total/ha (Kg)
Produção
comercial/ha

N° total de
frutos/ha

N° de frutos
comerciais/ha

(Kg)
Adubação 100 320,7 a 231,3 a 1360,2 a 783,8 a

30 109,9 b 77,4 b 508,8 b 237,8 b
Médias de tratamento seguidas pela mesma letra na vertical não diferem entre si pelo
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Conclusões

A adubação tem grande influência sobre a produção de frutos de mamão.
Triplicando-se a quantidade de adubos obteve-se aproximadamente o dobro da

produção.
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