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'OBJETIVO RESULTADOS PARCIAIS

METODOLOGIA

Em janeiro de 2008 foi realizado o plantio de

60 (sessenta) mudas de pimenta-do-reino ao lado de

60 (sessenta) tutores de acácia, com adubação de

cova usando-se 200 gramas de fosfato natural por

planta. Em maio de 2008 foi realizada a poda de

aproximadamente 50% da folhagem da copa das

plantas de acácia, colocando-se o material como

cobertura morta em volta das plantas de pimenta. O

desenvolvimento de pimenta-do-reino encontra-se

satisfatório até o momento.

Demonstrar o manejo agroecológico de

pimenta-do-reino em sistema de tutor vivo da

leguminosa Acácia mangium e cultivo de cultura de

subsistência na mesma unidade de área, no âmbito

da agricultura familiar.

Em uma área cumunitária de agricultores

familiares da comunidade São Benedito, em uma

parcela de 15,Om x 20,Om foi plantada mudas da

leguminosa Acácia mangium, no espaçamento de

1,Om x 1,Om, em março de 2006. Esse plantio foi

conduzido até 07/07/2007, quando por ocasião de

um Dia de Campo realizado no local, foi feito o

manejo seletivo nas plantas de acácia para

formação de palhada, deixando-se plantas vivas no

espaçamento de 2,Om x 2,Om, sobre a palhada

formada foi plantada a mandioca consosrciada com

feijão e nos tutores vivos foi plantada mudas de

pimenta-do-reino em 2008.
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