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EFEITODE DIFERENTES ESI~".\.<;~MENTOSNA PRODUc;AO
DE MELANCIA EM SOLOS DE TAI.BULEIRO COSTEIRO

A melancia vem sendo cultivada crtl espavltiJIlcntos que variam de L5 m a 3,5 m entre fileiras
e de 0,45 m a 2,5' m entre plantas, com un:1l80U duas phlJ1tas j'X)[ cova, em diferentes regioes do
Brasil e do exterior. Foram realizados pouOtJlS trabalhos para avaliar 0 efeito do espa~amento sobre
o comportamento e a produ~io desta cuhura, principalmen1te na regiio Meio-Norte do BrasiL

o objetivo deste trabalho foi avaHar () efcitci de diferentes esp~amentos no compoltamento e
produ~ da cultura da melancia cv Chlll:rleston Gray em solos arenosos acidos de tabuleiro
costeiro.

Conduziu-se este trabalho no campo expl~rimen:tal do Centro de Pesquisa Agropecu~a do
Meio-Norte, em Parnaiba, PI, (CPA,.\1N-UEPlParn.alba) A regiao apresenta urn clima do tip(> Aw'
pela classifica~ao de K<5ppen, com predpiuu~a.o me.dia anual ern torno de 1 300 mm e um :periodo
chuvoso de janeifO a junho. A temperatura media ant1all~ de 270C e a umidade relativa media do
ar e de 75% (EMBRAPA, 1990). .

Os solos do campo experimenal pt;:rtencem a unidade de mapeamento Areias Quartzosas
Aticas e Distr6ficas (Jacomine, 1986), cujas caracteristicas quimicas encontr~-se na Tabela 1.

TABELA L Caraderimca."i quilllicas do solo' na e'llI(K~ad~: i,nstalil(:lo do experimento. Media de duu amUltru
,or profundidade1

Profundidade pH
(em) H20

M.O. Sat AI. "'N.total
__________ % -.•••••0.._--

«

0.00 0,68 15il 36 17 0.92 0 0,10

0,05 OJH ;)..f, 1 0,16 19 4 0,45 6 0,07

1 En A •.•. '". E'MBRA"g.- gr.. l~'~. :SC" ., ,j"

Postal14L CE:P64200,970



o preparo da area foi realizado atraves de ara~ao e gradagem. Realizou-se uma adub~
quimica utiiizando-se poI' cova: 100 g de superfosfato simples, 10 g 5ie cloreto de potassio, 109 de
sulfato de amonio, 20 g de cal hidratada, 3 g de FTE BR-12 e/ir¥ litros de es~co de curraL
Realizaram-se adubayOOs de cobertura aos 15 e 35 dias da semeadura, utilizando por cova 10 g de
sulfaw de amonio e ]0 g de dorem de potassio em cada aplic~io.

o plantio foi realizado manualmente, em 30/04/92, utilizando-se quatro sementes de melancia
cv. Charleston Gray e, posteriormente, feito urn desbaste deixando-se duas plantas por cova.
Rea.lizaram-se duas capinas durante a conduy80 da cultura.

Utilizou-se urn sistema de irrigayao poI' aspersao convencional, com aplic~ de uma lamina
de agua de 22 mm/nora, obedecendo a uma frequencia de apii~ de dois diu com dur~ em
media de 30 minutos. 0 contrale de pulgoes foi rea1izado, nas reboleiras, com Mevinphos 24 CE
(200 mlliOO 1).

Utilizou-se urn delineamento experimental de blocos ao acase com seistratamentos e tres
repeti¢es. Os tratamentos foram: T1 :::;;2,0 m x 2,0 m, T2:::;;2,0 m x 1,5 m, T3:= 1,5 m x 1,5 m,
T4= 2,0 m x 1,0 m, T5 := 1,5 m x 1,0 m e T6;;;: 2,0 m x 0,5 m. A 'unidade experimental media 6,0 m
x 6,0 m.

A colheita iniciou-se aos 55 dias do plantio e se estendeu poI' mais dias. Neste trabalho foram
considerados como comerciais somente os frutos maiores que 4 kg, pois em Parnaiba custam poI'
kilograma 0 dobro do pr~ dos frutes menores.

Nao houve diferen~a significativa (P >0,05) para produyio total (Tabela 2), enquante 0

peso medio dos frums diferiu apenas entre 0 T1 e T6, sendo menor neste ultimo.

TABELA 1. Nilmcro de plantas, p~1o de fruto. comerciai" peso meoio de frutos, pro~io de frutos me-
nores que 4kg e p~Ao total de melaKia em solol areooSOi de tabukiro cosaeiro. Parnaiba (PI),
1992.

Tratamento! Niunerode Frutos Peso Frotos Peso Produ~ Peso
Espa9i\mentc) plantas >4kg mediolfruto <4kg mediolfruto total mediolfruto

(m) (ha) (k.gIha) (kg) (kg/ba) (kg) (kglba) (kg)

Tl- 2,0 x 2,0 5.000 34.687 a 6,30 8.677 3.10 43.364 5,22 a

T2- 2,0 x U 6.110 31.780 a 6,22 12.210 3,04 43.990 4,82 ab

T3- 1,5 x L5 8394 29.220 a 6,10 15.153 2.89 44.373 4,27 ab

T4- 2,0 x ; 9.761 27.902 a 5,92 18.299 2.61 46.201 3,94 ab!

TS- 1.5 x 10 12.5';/] 22.306 ab Il'l918 2.50 41.224 3,52 ab

T6- 2,0 " 0.5 IX461 13.253 b 4.90 19.460 32.7B 2,93 b

C.Y.(%) li~--12.00 26,56 17J~5 11.75 16,46
D.M.S. (Tti~.ey) \ 13.5071.97 us !1.634 ns U911S 13.975 os 1,92

1 - Valores sei,~i(los'Jamesnm 'tetra, )\a mesn:;acoluna,nao difc:rem entre si pdo teste de Tukey ao nivelde erro de
0,05,

Observa ..se que houve uma redu¥ao na produ~ao de frutos comerciais (Tabela 2) a medida
que 0 espaQarnento diminuiu. Porem, com essa diminui~ao do espacamento, houve urn aumento na
prodUy80 de frutos



o numero e a porcentagem de frutos com podridao estHar (Tabela 3) aumentaram com a
diminui~!o do espa~amento, ou seja 2.777 frutos (26,06~/O) do total dos frutos do trataInento no
espa~ento de 2,0 m x 2,0 m e 8,472 frutos (43.14°;'0) no espa~amento de 2,0 m x 0,5 m.
Observou-se que a incidencia de podridao estilar ocorreu, em sua maioria, nos frutos menores que 4
kg.

A prod~o de frutos maiores de 4 kg foi 34687 kg/ha: Nesse tratamento, foram tambem
alcan~s os maiores valores de peso medio de fruto comercial major que 4 kg (6,30 kg). Houve
diferen~a com rela~ao a prodUl;ao de frutos comerciais, mas nao com relaIVaoaos respectivos pesos
medios de frutos.

T~LA 3. Numero de frutos adios e com podridio milar em solo'8 arenosos de tabuleiro cost~ro. Parnaiba,
PI. 1992

TratamC1toi Nurncro de Ntlmcro de Numcro total N'"de frutos cl Fmtos com
Espa~mto frows > 4 kg fmtos <4 kg de [rutos podridao estilar podridlo estilar

(m) (M) (M) (.kg) (ha) (0/0)

TJ- 2,0 x1.0 5506 2.799 8\05 2.777 26,06

T2- 2,0 x L:" '" 109 4016 9125 3.222 26,10

T3- l.Sx l.~ 4790 5.243 WO.l' 4.592 31.40
, !J: ,. ,.,

T4- 2.0 '( !.(\ 4.713 iOll' 1 1.724 5.424 31.63

T5- Ux 1 41'\g 7.567 1 705 5.926 33,61

T6- 2.0 x O.'i 2.705 8.#d !Ll66 8,472 43,14

Estudos adicionais precisam ser realizados para melhor caracterizar esses resultados,
inclusive para testar outros espa~amentos, e viabilizar 0 cultivo sustentavel da melancia em solos
atenosos de tabuJeiro costeiro. sob irriga~ao.
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