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UTtLflÁÇXO DA IRRIGAÇÃO POR GOTEJAX1ENTO EM 

LARANJA EM LATOSSOLO DOS CERRADOS 

Sebastião P. Figierdo', Victor H.V. Ramos 2 , Euzébio M. da Snva-2  

Djalma M.G. dè Sousa 2 , Pedro 3'. de C. Genú 3  

Juscelino A. de Azevedo 3  

O Cerrado brasileiro possui uma extensa área com condições f a-

voráveis à-àgricuitui-à, principàlmente a região que abrange o pla-

nalto Central, na qual atuaiittente a fruticu1túra -tem se mostrado 

como uma boa opçãd»'podêndo  ser --plantadas ep&dÏ'es ttõpicàis, sub-

tropicais e temperad&. paralssõ, a região con€à ôÕM Ttërnb&Mtuas 
áéquadas, inàid&icià2re•ttivãiüente  ba1icà6e dõeiias, prinõipàimen 

t4e no que serefdrét doénçasfúhgxcasç - graças- ã"bàflàumidade re 

lativa do ar, além dê - uma tõpoqàflw ãvõ&ve] 

A par dos aspectos floráé~ rêàciondà&-àxétianêhte, ocor 

rem algumas limitações para b cüí'tivo dósi&ds, cbmõ,. pôr Yékem-

plo, o período prolongadbde seca,caractérística dá'- iëiã6 dos 

Cerrados. Para resolver este problema, existe a necesíidáde da titi 

lização da irrigação nos pomares. 

Com o objetivo básico de gerar informações em citros, 	insta- 

lou-se no Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados (CPAC) da 

EMBRAPA um trabalho de irrigação por gotejamento visando indicar 

condições de manejo de água, com ênfase na freqttência e na quanti- 
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dade de água aplicada na cultura da laranja, cultivar valência, ava 

liando-se, também, seu potencial de produção em condiç6es irriga-

das. 

A calagem foi feita em toda área, com base na análise de solo 

corrigida para pH = 5,5. A adubação de formação e de manutenção 

foi feita-segundo as recomendaç6es do CPAC-EMBRAPA. 

O experimento foi instalado em outubro de 1979.com  7 tratamen-

tos e 4 repetições.. Os.tratamentos constituíram-se basjcamente de 

2 freqüências de irrigação, diária e de 4 em 4 dias, combinado com 

os regimes de irrigação (fator de evaporação K) em percentuais 

0,4; 0,7 e 1,0) com testemunha sem irrigação. As quantidades de 

água aplicadas nas irrigações foram em função da média das leitu-

ras da evaporação do tanque classe A instalado junto ao experimen-

to. 

Procedeu-se ao controle de, pragas e doenças com utilização de 

defensivos específicos, sempre que fosse verif içada a infestação. 

As colheitas foram feitas com frutos no estdio de maduro, com 

três colheitas anuais, espaçadas em mais ou menos 4 meses. Com  ba-

se nos resultados que incluem 7 colheitas, observa-seque a melhor 

média de produtividade foi obtida no. tratamento irrigado F4/100, 

com produção de 15,5 t/ha, sendo que o tratamento S.I. produziu 10,6 

..t/ha, verificandorse. ainda., dentro de .um. mesmo ano, que a produção 

hegou a dobrar comparando-se com o tratamento não irrigado. 

será dada continuidade a esse trabalho pan obtenção de maio-

res informaçôes. 

F4/I00 = irrigação com freqüência de 4 em 4 dias e valor percentu-

al da evaporação do tanque classe A. 

S.I. = sem irrigação. 


