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Plantio racional de melancia para 0
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MELANCIA: BOAS PRATICAS DE CULTIVO
A melancia (Citrullus lanatus Thumb. Mansf.) e
considerada, no Brasil, uma das mais importantes
olericolas produzidas e comercializadas. A especie e
consumida in natura, sendo um alimento refrescante,
depurativo e Iigeiramente laxante, rica em agua
(92,6%), carboidratos e em algumas vitaminas como
a vitamina A (590 UI), riboflavina (0,03 mg), tiamina
(0,03 mg), niacina (0,2 mg) e acido asc6rbico (7,0
mg)/100 9 de fruto.

A melancia e cultivada, praticamente, em todo 0 pais,
tanto em condic;oes de sequeiro (periodo de chuvas)
como em regime irrigado. ° cultivo irrigado permite
ao produtor ofertar frutos de melhor qualidade e no
momenta em que 0 prec;o e mais atrativo no mercado
consumidor.

CLiMA
Sendo uma planta de clima tropical, a temperatura
ideal para 0 cultivo deve situar-se entre 25°C e 30°C;
a umidade relativa do ar deve ser baixa, em torno de
50 %, e os ventos amenos, abaixo de 3 m seg'1.

SOLO
Os solos de textura leve, sem compactac;ao e bem-
drenados sac os mais indicados para 0 cultivo da
melancia. ° preparo do solo requer uma arac;ao
profunda seguida de gradagem leve.

CALAGEM E ADUBA<;A.O
Se a analise de solo recomendar, deve ser feita a
calagem, para que 0 pH fique entre cinco e sete, para
isso, a aplicac;ao de calcario deve ser feita com
antecedencia minima de 30 dias da semeadura. A
adubac;ao tambem deve seguir a recomendac;ao da
analise de solo.

Nao sen~dopossivel a analise do solo, recomendam-
se,·e,ni'media, 1 t ha'1de calcario dolomitico (PRNT
100 %) e a seguinte adubac;ao mineral: 100 kg ha'1
de N (nitrogenio), 120 kgha'1 de P20S (f6sforo) e 120
kg ha'1de K20 (potassio). Em termos de adubo por
cova, representa as seguintes quantidades: sulfato
de amenio: 300 g; superfosfato triple: 160 g; c1oreto
de potassic: 120 g. Em solos mais arenosos e pobres



em materia orgElnica, devem ser utilizadas maiores
quantidades de nitrogEmio e potassio. As quantidades
totais desses dois nutrientes devem ser parceladas
em tres aplicayoes, sendo a primeira no plantio e as
outras duas, em cobertura, aos 25 e 40 dias ap6s a
germinayao.

Ao preparar a cova, 0 f6sforo deve ser misturado a
terra que sera colocada no fundo. Recomendam-se
usar as combinayoes sulfato de amonio e
superfosfato triple ou ureia e superfosfato simples,
para garantir 0 suprimento de enxofre as plantas, e,
como fonte de potassio, 0 cloreto de potassio. 0
adubo organico tambem deve ser colocado na cova,
principalmente em solos mais arenosos e pobres em
materia organica, na quantidade de 5 a 10 kg cova-1

de esterco de curral curtido ou 1 a 2 kg cova-1 de
esterco de galinha. Recomendam-se aplicar,
principalmente em solos arenosos, de 15 a 20 kg ha-1

de FTE BR-12 e de 10 a 15 kg ha-1 de sulfato de
zinco, por ocasiao da adubayao de plantio, 0 que
representa, por cova, aproximadamente, 10 9 de FTE
BR-12 e 12 9 de sulfato de zinco.

CULTIVAR RECOMENDADA
As cultivares mais plantadas no Brasil sac de origem
japonesa e americana que se adaptaram bem as
condiyoes edafoclimaticas do pafs. Na escolha da
cultivar para 0 plantio, deve-se levar em conta 0 tipo
de fruto preferido pelo mercado consumidor, sua
resistencia ao transporte, a adaptayao da cultivar a
regiao e a tolerancia as doenyas e aos disturbios
fisiol6gicos.
A cv. Crimson Sweet (Fig.1.) reune essas
caracterfsticas, portanto e a mais recomendada.

SEMEADURA
A semeadura deve ser feita diretamente na cova ou
no sulco (espayamento 2 m X 1 m). As dimensoes da
cova devem ser de 30 cm x 30 cm x 30 cm, 0 que
possibilita boa incorporayao da adubayao organica e
qufmica. Ap6s 0 preparo, semeiam-se de tres a
quatro sementes no centro da cova, a uma
profundidade de 2 cm a 3 cm.

TRATOS CULTURAIS
Desbaste de plantas: deve ser feito quando as
plantas apresentarem de tres a quatro folhas
definitivas, eliminando-se as mais fracas e deixando
uma planta por cova. Aproveita-se essa ocasiao para
fazer 0 controle manual das ervas daninhas e 0
replantio das covas, onde as sementes nao
germinaram adequadamente.

Controle de ervas daninhas: deve ser realizado
com bastante cuidado para evitar danos ao sistema
radicular superficial e as ramas. Essa pratica deve
ser evitada quando as plantas estiverem bem
desenvolvidas, pois a melancieira e muito
prejudicada pela movimentayao excessiva de suas
ramas.

Condu~ao das ramas: as ramas devem ser guiadas
de forma a crescer para fora do carreador. Essa
operayao facilita as capinas, as pulverizayoes, a
adubayao de cobertura e a colheita. No entanto,
recomendam-se nao manipular as ramas ap6s 0
infcio da florayao/frutificayao.

Desbaste de frutos: e feito quando os frutos
atingem cerca de 10 cm de diametro, deixando-se
dois a tres frutos por planta. Eliminam-se, de
preferencia, os frutos deformados, com anomalias
fisiol6gicas e os tardios.

Irriga~ao: A exigencia de agua varia de tres a quatro
milhoes de litros/ha durante 0 cicio da cultura. Isso
representa, em media, aproximadamente, 15-20
Iitros/planta/dia. A fase crftica vai da frutifica<;ao ate 0
infcio da matura<;ao, quando a produ<;ao e altamente
afetada pela falta d'agua. Do infcio da matura<;ao ate
a colheita, a exigencia de agua reduz-se e a planta
requer de 8-10 litros/planta/dia.



A cultura pode ser irrigada por sulco, aspersao ou por
gotejamento. Entre esses metodos, 0 gotejamento e
o que apresenta maior eficiencia (superior a 90 %).
Assim, recomenda-se a aplica<;ao de laminas de
irriga<;ao diferenciadas, com base na evapora<;ao do
tanque Classe A (ECA), conforme segue: do plantio a
flora<;ao 0,40 ECA; da flora<;ao a frutifica<;ao - 0,60
ECA e da matura<;ao ate a colheita - 0,40 ECA.

Dessa forma, usando-se esse manejo de agua, 0
metodo de irriga<;ao por gotejamento e a cultivar
Crimson Sweet, e possivel obter rendimentos de 65 t
ha'1de frutos comercializaveis (frutos com peso igual
ou superior a 6 kg) e de excelente qualidade
(conteudo de a<;ucares de 10% a 12 %).

Controle de pragas e doen~as: Em fun<;ao de a
melancieira ser susceptivel ao ataque de diversas
pragas e doen<;as, ao longo de todo 0 cicio da
cultura, tem side recomendado 0 emprego de
contrale preventivo. Para tanto, faz-se necessario
consultar um engenheira agr6nomo para
recomenda<;ao dos produtos a serem utilizados no
referido contrale.

COLHEITA
A colheita deve ser feita quando os frutos atingirem 0
ponto de matura<;ao, que pode ser identificado de
varias maneiras: a) secamento da gavinha mais
proxima do fruto; b) secamento do proprio pedunculo;
c) colora<;ao da parte inferior do fruto apoiada ao
solo, que passa de branca a amarelada, entre outras.
Do plantio ate a colheita, 0 periodo varia entre 55 e
65 dias.
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