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INTRODU~AO
o girassol (Helianthus annuus L.) e uma

planta da familia das compostas, originaria do
Peru. No entanto, alguns autores a consideram
nativa da regiao compreendida entre 0 norte do
Mexico e 0 estado de Nebraska, nos Estados
Unidos. Os primeiros cultivos comerciais de
girassol ocorreram na Russia, por volta de 1830.
No Brasil, as primeiras referencias sobre esta
cultura datam de 1924. Na regiao Meio-Norte do
Brasil, as pesquisas com girassol foram iniciadas
em 1988, nos municfpios de Teresina e Eliseu
Martins, e em seguida nos municfpios de Urugul,
Guadalupe e Campo Maior (Piau I), e Sambalba
(Maranhao), cujos resultados indicaram que as
condig6es edafoclimaticas da regiao sac
favoraveis ao cultivo dessa oleaginosa. As
qualidades do 61eo de girassol tem, side
reconhecidas na prevengao das enfermldades
cardiovasculares devido ao seu elevado teor (50 a
70%) de acidos graxos poliinsaturados. 0 girassol
pode ser utilizado para alimentagao animal na
forma de graos, farelo e silagem. No perlodo de
florescimento, pode contribuir para um incremento
na produgao de mel entre 20 e 40 Iitros por hectare
plantado com essa cultura.

SOLO
o girassol desenvolve-se bem em solos com

pH entre 5,2 e 6,4, nao sujeitos ao encharcamento
ou erosao. Nos solos sob vegetagao de cerrado,
recomenda-se 0 cultivo do girassol ap6s 0 plantio
de soja ou de milho por 3 a 5 safras, perlodo em
que ja ocorreu a elevagao da saturagao de base
para aproximadamente 50%.

ADUB ~AO
A adubagao do girassol deve ser efetuada de

acordo com a analise de fertilidade do solo. Na
ausencia desta, recomenda-se 60 kg/ha de N,
60 kg/ha de P205' 60 kg/ha de K20 e2,0 kg/hade B.
o f6sforo, 0 potassio, 0 boro e 1/3 do nitrogenio
devem ser aplicados em fundagao e 0 restante
do nitrogenio (2/3) em cobertura entre 25 e 30
dias ap6s a emergencia das plantulas.

Cultivo do girassol em Urufui, Pl.

EPOCA DE SEME DURA
Na mesorregiao do Centro-Norte

Piauiense, 0 perfodo chuvoso vai de dezembro a
maio, sendo a melhor epoca para semeadura do
girassol a que compreende a segunda quinzena
de fevereiro ate a primeira quinzena de margo.
Na mesorregiao do Sudoeste Piauiense, 0
perfodo das chuvas vai de novembro .a abril ~ a
melhor epoca para a semeadura do glrassol eo
mes de fevereiro. Na regiao Sui Maranhense, 0
perlodo das chuvas vai de outubro a abril, com
recomendagao da semeadura do girassol para 0
mes de janeiro. A semeadura deve obedecer 0
sentido de maior ventilagao para evitar 0
acamamento das plantas, 0 aparecimento de
doengas e a redugao do capitulo.



ESPA~AMENTO E DENSIDADE
o espayamento para a cultura do

girassol pode variar de 70 a 90 cm entre
linhas e de25 a 36cm entre covas, e com a
populayao de plantas variando de 40 a 45 mil
plantas por hectare. A quantidade de sementes
necessarias para 0 plantio de um hectare situa-
se entre 3,5 a 4,5 kg/ha, dependendo do peso

I de 1.000 sementes e da percentagem de
germinayao. Dez a quinze dias ap6s a
germinayao, deve-se realizar 0 desbaste,
deixando-se uma planta por cova.

CULTIVARES RECO END D S
Para a mesorregiao do Centro-Norte

I Piauiense, sac recomendados os gen6tipos
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M 736, AS 243 e M 734. Os gen6tipos
Contiflor 7, Contiflor 3, M 736, GV 37017, AS
243, M 742 e M 738 sac recomendados para
plantio na mesorregiao do Sudoeste
Piauiense. Na regiao Sui Maranhense, os
gen6tipos mais produtivos tem sido: M 734,
Contiflor 7 e Contiflor 3. Os gen6tipos
Rumbosol 90 e Rumbosol 91, por apresentarem
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cicio tardio e elevada area foliar, sac
recomendados para produyao de silagem e
podem ser cultivados em qualquer embiente da
regiao Meio-Norte do Brasil. Para plantio em
sucessao, recomenda-se a cultivar Embrapa
122 - V 2000, devido a sua caracteristica de
cultivar de cicio precoce.

CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS
o controle de ervas daninhas pode ser feito

de forma manual ou mecanica, recomendando-
se a primeira capina entre 0 10° e 0 12° dia ap6s
a germinayao. As demais capinas devem ser
realizadas a proporyao que se fizerem
necessarias. Quando as capinas sac realizadas
atraves do uso de tratores, estes somente

podem ser usados ate 30 dias ap6s a
semeadura. No controle qufmico, sac
recomendados os herbicidas trifluralin em pre-
plantio incorporado na dosagem de 1,2
a 2,4 L/ha; alachlor em pre-emergencia, na
dosagem de 5,0 a 7,0 L/ha; e sethoxydin em
p6s-emergencia, na dosagem de 1,25 L/ha.

C NTRO E DE RAGAS E DOEN S
As principais pragas do girassol sac a I

vaquinha, a lagarta preta, os percevejos, 0
besouro do capftulo, a lagarta rosca, a lagarta
das folhas e as formigas. Nao se recomenda a
aplicayao de inseticidas no perfodo de florayao,
exceto no caso de incidencia muito elevada.
Neste caso, recomenda-se usar os inseticidas
endosulfan ou triclorfon, com aplicayao no final
da tarde, quando as atividades dos insetos
polinizadores sac menos intensas.

Entre as doenyas do girassol, a mancha de
alternaria, a ferrugem e a podridao da base sac
as de maior frequencia na regiao Meio-Norte do
Brasil. Como medida preventiva, recomenda-se
observar a epoca de semeadura para cada
regiao, evitar areas sujeitas ao encharcamento
e com elevado teor de materia organica no solo,
pois favorecem 0 surgimento de pat6genos.

COL EITA
A colheita do girassol pode ser manual ou

mecanica. Em pequenos plantios os capftulos
podem ser cortados no ponto de maturayao,
com 14 a 16% de umidade e levados a um
secador solar (cimentado) ate que os aquenios
atinjam a umidade entre 10 e 12%. para a
trilhagem. Na colheita mecanica, pode-se usar a
plataforma de milho ou de soja adaptadas para
a colheita de girassol. A colheita mecanica deve
ser iniciada quando os aquenios apresentarem
entre 12e 14% de umidade.


