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SISTEMA DE PRODUÇÃO ALTERNATIVO PARA PIMENTA-DO-REINO EM RONDÔNIA.

João Elias L. Fernandes Rodrigues1

O experimento foi instalado em 30/11/81, no campo exper!
mental da UEPAE Porto Velho, localizado no Km 5,5 da BR-364, Porto Ve
lho-RO (96,3m de altitude, 8046'5" de latitude sul e 6305' de longit~
de \V. Gr).

Segundo K~ppen o clima y do tipo Am com estaçao seca bem
definida (junho/setembro), pluviosidade anual 2000 a 2500 mm, temperat~
ra média anual 24,90C e umidade relativa do ar de 89%.

O solo da ~rea experimental foi classificado como latosso
,

10 amarelo, textura pesada, com as seguintes caracteristicas quimicas:
+++ ++4,5 de pH; AI 2,9 eq.me/lOOg de solo; Ca 0,4 eq.me/lOOg de solo

++Mg 1,6 eq.me/lOOg de solo; P 2,Oppm e K 44,0 ppm.

1 Engº Agrº Pesquisador da UEPAE/Porto Velho.
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G~xperimento e eonstituido da cultivar Cingapura, no es
paçamento de 2,5m x 2,5m, ocupando uma área de 0,5 ha, estando 812 p]<ln

tas em testc.
A adubaç~o para o 19 ano foi parcelada em cinco aplic~

çoes sendo uma na cova(adubaçio dc plantio) e as demais em cobertura. A
adubaç~o de plantio, constou da mistura de 100g de superfosfato triplo,
500g de calc~rio dolomitico e 5Kg de esterco curtido/cova. A Adubação
foi parcelada em 4 vezes sendo as aplicações efetuadas no periodo chu
voso, utilizando-se 80g de cloreto de potássio e 80g de Ur~ia/planta.

As plantas que compoem o sistema de produçio para pimenta
do reino em Rond~nia, foram avaliadas aos seis e doz~ meses de campo.
As m~dias dos resultados parciais aos doze meses, para os parâmetros de
desenvolvimento vertical (altura), dezenvolvimento lateral (diâmetro de
copa) e n~mero de ramos de frutificaçio foram de 138 cm de altura,39 cm
de largura e 28 ramos de frutificaçio.

,
Atraves de coeficientes tycnicos, estao sendo determina

dos os custos de implantaçio e manutençio do sistema. Para o 19 ano,
foram efetuadas as seguintes operações, calculada para 1 ha.

- Preparo da ~rea: na primeira etapa que constitui do co
veamento para tutores, foram necessarios 24 homens/dia. Para a segunda
etapa, envolvendo enterrio dos tutores, abertura das covas para plantio
adubação organica e calagem nas covas, 13 homens/dia foram suficientes.

- Preparo das mudas e plantio: no enchimento de saquinhos
tratamento das estacas, enviveiramento das estacas e plantio das mudas
foram utilizados 8 homens/dia.

- Tratos culturais: para a realizaçio das operaçoes de
montoa, cobertura das mudas, replantio, cobertura morta, amarrio, coroa
mento, roçagem, pulverizações, adubações, podas de formaçio e
de drenos, foram necessariso 42 homens/dia.
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