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ÉPOCA DA SUSPENST4O DA IRRI6AÇO NA CULTURA DO MEL1O 

Marco A. F. Coriceiç:o 
Eun lo 1. Coelho 

Valdorniro A. B. de Batiza 

(3 meloeiro (Cucum / meio L ) é uma ciii t tira de grand 

importncia econ3mica, 	prIncipalmente na ,re9 i*O Nordeste, 	CIJi 

responde por mais de 70% da produço nacional . A planta se adapt: 

melhor a cl í mas quentes e secos, sendo necessr o, portanto, 

prtica da irriyaçio. 

Sendo o mel oe i ro pouco ex i ent e em 	jua cm seu 

est td los fina i s, a suspcnso da 1 rr 1 jaçc ant es do t érm 1 no d 

ciclo proporciona economia de gua e enery ia. Neste trabalho 

objet ivou-se estudar a resposta da cultura do melo a diferente 

épocas de suspenso da i rr i gaço. 

Conduzi ti-se cnn io no campo exper i ment ai do CNPAI , n 
Época da suspenso da 
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PÁ/ló, CNPA1, jul .192, P. 2 

período de julho a setembro de 1991. O solo está incIu(dc, na 

unidade de mapeamento Areias Gu.,rtLosas M icas e Di stróf 1 cas. 

Os valores méd i os de t eniperat ura e umidade rei at iva do 

ar no per rodo foram de 27,6 0C e 69,9% respect ivamente. A 

velocidade m&iia dci vento a 2m foi de 3,7 m/s. 

Ut ii i zo'i-se um sistema de i rr 1 gado por gotejantent o, 

com espaçamento de 0,5rn entre emissores e 1,5m entre linhas 

laterais, com vazo unitária de 4 1/h por emissor. 

Tr€s 	bater ias de tensi€3metros de mercãr ia 	foram 

instaladas para o acompanhamento da t9ua no solo, às 

profundidades de 0,10, 0,20 e 0,30m 

Á irrigaço até o início da fioraço, que se deu no 229 

d ia após a semeadura , foi real 1 zada ut 1 zando-se um fator 1< 

igual a 0,4. Esse valor, multiplicado pela evaporaçio do tanque 

Classe Á (ECÁ), da estaç:to agrometeorológ ica do. CNPAI, forneceu 

a Rimi na d 11W a de irr 1 gaço. Para o per íodo subsequente, 

empregou-se um valor de 1< igual a 0,6. Esses valores foram 

oht i dos a part ir de exper i mento anterior com a cultura, conduz ido 

no mesmo local. 

Com base na anl i se química do solo, 	incorporaram-se 

1.500 kg/ha de calcr lo do]omít ico. Api icaram-se, em fundaço, 30 

ky/ha de N, 120 kg/ha de P205, 60 kg/ha de 1(20  e 30 kg/ha de 

micron'jtr lentes? na forma de ETE 13R-12, al.tÇni de 20 t/ha de 

esterco de curral . As adubaçes de cobertura Foram fel tai5 

semanaimente, através da água de irr i gaço, do 219 ao 499 dia, 

tendo sido api icados, no total, 60 kg/ha de N,e 100 kg/ha de 1<20. 
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As fontes de N, P e K foram, respect 1 vament e, ur& ia, superfosfato 

simples e cloreto de potÇtssio. 

O dei ineamento exper intentai foi blocos ao acaso, com 

quatro tratamentos e cinco repet 1 ç:?!es. 	As 	i rr 1 çjaç?es foram 

suspensas 	aos 49 (tratamento 1) 7  56 (tratamento 	2), 	63 

(tratamento 3) e 70 dias (tratamento 4) após o plant 10 O c cio 

total da cultura é de 10,5 semanas (74 dias), com as colheitas 

ocorrendo a part ir da oitava semana. 

	

Á cult ivar de inel7o ut ii izada -Foi a Eldorado 300, 	com 

espaçamento de 1,5 x 0,5m e uma planta por cova. A Ares total do 

experimento foi de 508 m. A Arca de cada parcela foi de 21 m 2 , 

contendo 28 plantas no total, sendo 24 plantas àteis. 

Como parimet ros de aval i açn da cultura, ut i 1 i zaram-se 

as produtividades total e comercial, o rndice refratomêtrico 

(grau br ix), o pH dos Frutos comerc ia is, o peso médio de fruto 

(total) e o n'imero de frutos por planta (total). Os frutos 

comerciais foram aqueles superiores a 0,80k9., 

Pela Tabela 1, observa--se que no houve di -Ferenças 

significativas, ao nfvel de 5% de probabilidade, 	entre os 

tratamentos 2, 3 e 4. 0 tratamento 1 -Foi 	inferior estat i st i 

mente aos demais em todos os parnietros aval i ados, com exceç%io 

do peso m&d i o de frut o e grau br ix em reiaç%o ao tratamento 2 e 

do pH dos frutos em relaç:c) a todos os demais tratamentos. 

Na Tabela 2, observa-se que o tratamento 2 foi o que 

apresent ou uma ma i or ef i c ;''ènc ia no uso da Alua, em termos de 

produç:o comerc i ai por vol ume de ftgua 
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O exper i nento serk repet ido a Vim de que se confirmem 

os resultados obtidas. 

Tabela 1. Valores md os de proclut iv idade total e comercial, peso 
m éd i a de fruto (total ) , total de Frut os por p1 anta, 
grau br 1 x (313) e pil dos frutos comerc i ai s , para 
diferentes épocas da (titima irrigaç'o na cultura de 
me 1 N o. 

Ëpoca da dltiiia Produtividade Produtividade Peso 	dio TQtaI 	de 
irrigado (dias total Coiriercial de fruto frutos por 60* pIi* 
ap65 o plantio). (t/ha)* (t/ha)* (kg)* planta* 

49 32,07a 28,91a 1,1Ya '2,ila 8,4a 6,ja 

56 43,73 6 42,02 6 i,33ab 2,66 6 9,Uab 6,ja 

63 44,35 b 41,97 6 1,34 6 2,65 6 10,4 6 6,1a 

70 47,31 6 45,54 6 1,37 6 2,71 6 10,5 6 6,0a 

tl&dia 	 45,86 	 39,65 	 1,31 	2,53 	9,8 	6,1 

CV (X) 	 i7,20 	 19,30 	 8,32 	12,89 	12,04 	Lii 

* ?1dins seguidas pela inesma letra no diferiram Entre &I pelo teste de Tuke, a um nfvel de 51 de 
probabilidade. 

Tabela 2. Total de água api i cada (TÁA) e produçio comercial por 
volume 	de igua (PVA) 	para a cultura do 	nielo 	em 
cl 	-Ferentes épocas cft. 	'tlt mia 	irrigaçc). 

rnpoca 	da «It i ina T(iÀ TAA TA A PVA 
1 rrgaç:c) (mm) (m 3 /ha) ( Z ) ( k 9/rn 3 ) 

(di as 	ap6s 	plant i o) 

49 176,10 1761,02 59,91 16,42 

56 211,96 2119,64 72,11 19,82 

63 251,18 251.1,80 85,45 16,71 

70 293,96 2939,60 100 7 00 15,49 


