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INTRODU~AO E COMPETI~ÃO DE CULTIVARES DE REPOLHO (B~ahhica

ole~acea, varo capitata, L.I NA TRANSAMAZÔNICA - PARÁ

Marli Santos Costa*

No Campo Experimental do km 23, trecho A1tamira/ltaituba em
solo de Terra Roxa Estruturada, estao sendo testadas se1S
cultivares de repolho. ~ cislineamenLo experimeL:al -e de blocos
acaso com seis tratamentos e quatro repetições.

Os tratamentos são as cultivares: Sabaúna IAC 3909 (proveni
risow eentes do Instituto Agronômico de Campinas-SP), Natsumaki

os hrbridos experimentais: n9s 163/R, 206/79, 118/79 e
estes provenientes de Sementes Agroceres S.A.

170 R/79,-

A semeadura foi feita em 28/04 com transp1antio
20/05/81. As sementeiras foram preparadas com terriço misturada
Teria Roxa, usando-se adubação organ1ca com esterco de curral

/ 2) d ul - .,. f o sf 1 (50 / 2) A(2kg m e a uDaçao qU1m1~a com super os~ato tr1pLo g m. S

percentagens de germinação foram de 100% para os híbridos experi
mentais, 60% para o Sahaúna e 50% para o Natsumaki risow.

* Eng9 Agr9, Pesquisador da EMBRAPA-UEPAE/Altamira, Caixa Postal -
0061 - 68.370 - Altamira-para.
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o espaçamento no plantio definitivo e de 0,80m x 0,40m; fo
ram utilizadas no mesmo, adubação química com a fórmula 4-14-8,
usando 100g/planta, 2g de Bórax e adubação orgânica feita com es
terco de curral (1 kg/planta). Ao~ 35 (trinta e cinco) dias após o
transplante se fari uma adubação em cobertura, utilizando l5g de
Sulfato de amônio. são feitas pul~erizações quinzenais, usando-se
19 de Bórax/f de agua, ate a formação das cabeças.

Os tratos culturais constituem-se de limpeza,
pulverizações.

irrigaçao,

Serão avaliados os seguintes parâmetros: n9 de folhas exter
nas, diâmetro vertical e transversal das cabeças, formato, capaci
dade, peso medio, produção kg/m2, stand inicial e final, ciclo da
cultura e ocorrência de pragas e doenças.,-


