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(ó) Empraso Brasileiro de Pesquisa Agrapecuária-EMBRAPA "
Vinculado 00 Ministério do Agriculturae) Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Porto Velho
UEPAE/ Porto Velho
BR.364, Km 5,5 - Cx. Postal 406
78.900 - Porto Velho - RO. PESQUISA

EM
ANDAMENTO

Fev/84 p.l-3

RESPOSTA DA SERINGUEIRA r\ DIFffiENTES NÍVEIS DE n, P, f( 8\1 COí\jQIÇÕES
DE SERI!~Gj\L 8,1 FORfJ1AÇÃO,NO MUNICÍPIODE PORTO VELH01 .

2
Hivail Salvador Lourenço r

d
Lloacir Jose Sales rV!edl~ador,
Sebastião da Melo Lisboa ~j

O experimento foi instalado no campo experimental da UE:Pi~E-Porto

Velho, no munic::Lpio do Porto Vslho, localizado no I<m5,5 da 8R-364, a 96,3m
o o

de f..l.titude7 8 45151 I de Latitude Sul e 63 51 dg Longitude VJGr.

Os a8orao com a classificação de Koppen o clL~a é do tipo Fm corro

esteção seca definida (junho a setembro), pluviosidade ~lua1 da 2.0JO a
p o 8cp!2.50Omm, t.emper-atur-a media enual, de ;~:4,9 C 8 unidad8 relativa de ar de '::rjê..

Conforme BASTOS (1982) o munj.c:Lpio epre serrta pe l.c sist~~nc Thomtilwaite o ti

po climático 83r A"e", CDmVô.10l'BS ;-nÉiciiosmensais do rEJdiação ao.Lar global
-2 -1entre 350 8 486 cal. em dic;· 1 t~J·t;:!lanual de .í.nso'l eç ao do 2.100 horas,

os maí.a citos valores medi.os menaaí.s r;] enuaí,s de u:.üdade do ar do Estado,

assim corno a maior altu:ca pluvionl8t:cica anual.

1Tr-abal.ho realizado CDl7i a part::icipaç8o f'Lnence.í.r'a cio convênio
8;;ERPPA

SUOHEVEA/

CJ

'-Eng2 ,l\grº :V1Scem Solos, Pesoui.sedor- da 8viffi.'::I?i\-Unidad8 de Execução de Pes

quisa da ~mbito Es'ca.riual, Cci~~GPostal 406. CEP 78.900. Porto Velho, RO

3_ n D' R't:ng"'s Agr-s PaSCjU1So.qO!'BSde. 8'118 A:JP,-Unldade
bito Estadual, Caixa Pcnt aL 405. CC:P 7-'3.900.

de Execução de Pesquisa de
P~Jr~o Velho, RO

"~m
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1o resultado do bal~ h;[drico., permite detectar que o munWpio

a~hta período de estiagem p,co prom.nciado e excedente h:Ú:1rico anuai

considernvel (BASTOS,1982). l
O solo da área do expf' . nentro foi caracterizado como latossolo

amarelo, textura pesada, com as keguintes- caraoterísticas qUÚrticas de O-( .

20crn e 2G-4Oan respectivanent8: p'H (4,8 e 4,9), Al+H-(3,4 e 3,3 me/100rnl),

Ca+++ Mg++(l,l 8 0,8 mo/100ml), ~ ( Lppm ] e K+(25 e 25ppm).

O delineamento é UTI fatorial incompleto em hl.ocoa ao acaso.
!
(

Fora~ oonsiderados no 8studobs níveis de (O; 30; 60; .90; 120)

para N, (O; 50; 100; 150) p ar'a P e (O; 30; 60; 90; 120) pare. K, que de cuja

combinação foram postos em estrudo os seguintes tratamentos: D-O-O; 60-0-0;

0-60-0; 0-0-60; 30-50-60; 60·-50-60; 90-EO-50; l2(J......5~0; 60-0-60 j6O-J.OQ....60;

6(}.ol5.Q-éD; ED-50-0; 60-50-30; 60-50-90 e 60-50-120 •

.,. 2
A área total do experimento e de 60.48Gn •

2, (') 2.,..-l260m de ama total 60 plantas e 504m de a.:rea util

As parce'l.as

(24 plantas).

p., área onde se deu a instalação do experimento era uma capoeira

(não se sabe de '~uantos anos) havendo sofrido desmatamento com trator de es

te1ra 0-5 e gradagem pesada, cruzada.

O plantio do experimento foi feito inicialmente oom tocos enxer

tados no período de treze de novembro a três de dezembro de 1981. E~
cio de 1982 procec'ou-se / 'o replentio de cerca de 6a}J da area, sendo que

final desse ano algu~as parceles apresentavam novamente 6~/ode falhas.

f'Jão pOSSU{1T.8S uma e~~plicação definitiva para o caso, uma vez que

tocos enxertados ele mesmaprocedência foram plantados em Ouro Preto DtOeste

com sucesso e a mão-de-obra utilizada para o plantio era de razoável

riência. Talvez o fato de haver.' bastante tocos de pequeno diÊ:metro (enxer

tia verde) tenha contribuído para o insucesso.

tem

• I'~n~
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Devido ao fato de gra1de paroerrtagom de falhas em algumas par~.

Ias (até 60'/0) em avaliação feita cem I ano de Ldade, resolvemos arrancar to ,

das as plantas existentes na' áre~; 8 dermos inicio ao plantio direto com se l
i , -\

mentes nativas. Uti J ; ZOt.Jo-SE) três' sementes por cova, cobertura morta e \JSIDoao i

se procedendo a irrigação com "pifa"' 2 vezes por semana.
, /

, \ , ,;r

Vs.rifioou-se ate o momarrto, ataque de roedores em uma area espet
.r .• ') ~.. ..••.
CJ.fica onde hà umacerta conce.ntrerao de sape.

i ,..No sentido de prevenir poasavea.s danos destes animais ao exper2:.

merrto, estamos efetuando roçagens periódicas do local da ocorrência. Emp~

r'al.al.n, estiemos preparando mudas em saoolas plásticas para possiveis repla,Q

tios.

Emborahajamos mudadoa metodologia de implantação do experlme,Q

to para plantio direto, deixamos algumas plantas na área, para servir de

fonte de material clonal quando formos realizar a er0c8rtia verde. Obviamen

te após a utilização dos hastes, tais plantas serão substituidos por mudas

formadas em sacolas plásticas.
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