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RESUMO 
 
 

A utilização de técnicas que reduzam custo de produção e promovem aumento de 
produtividade na produção de maracujá, deve ser adotado para garantir a lucratividade para o 
produtor. Pelo exposto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar o crescimento e 
desenvolvimento do maracujazeiro amarelo em diferentes tamanhos de cova. O trabalho foi 
desenvolvido no Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté-São Paulo a 
uma altitude média de 570 m e coordenadas geográficas 23º 01’ 57’’ latitude Sul e 45º 30’ 38’’ 
longitude Oeste. O experimento foi montado utilizando o delineamento em blocos ao acaso 
composto por três tratamentos e sete blocos. Os tratamentos corresponderam às covas de 
plantio de dimensões de 30x30x30cm, 40x40x40cm e 50x50x50cm. Os blocos corresponderam 
a sete espaldeiras construidas com mourões de eucalipto, arame liso e esticadores. A mudas 
de maracujá foram preparadas usando semente Feltrin. Quando as mudas atingiram 15 cm de 
comprimento foram levadas para o campo e plantadas em covas preparadas com 60 dias de 
antecedência seguindo as recomendações. As mudas foram conduzidas por meio de desbrotas 
semanais, pulverizações com fungicida e amarração com fitilhos de nylon. A adubação em 
cobertura foi realizada aos 30 dias após o plantio que foi no dia 20/09/2013, e utilizou-se o 
adubo formulado 20-5-20 (N-P-K) na dose 10g repetindo-se aos 60 dias com 15 gramas e aos 
90 dias com 50g por planta. Aos seis meses após o plantio, coletaram-se folhas para análise 
foliar, solo para análise da composição química, mediu-se o diâmetro do caule e pesaram-se as 
plantas para determinar produção de matéria verde e seca. Os resultados foram submetidos a 
análises estatísticas e verificou-se que não houve diferença entre os tratamentos para diâmetro 
do caule, produção de matéria verde e seca. Os teores de potássio no solo variaram entre os 
tratamentos. O tratamento com 30 cm apresentou o maior teor de potássio de 0-20cm de 
profundidade. Isto se deve à incorporação do adubo a uma menor profundidade. Os teores 
foliares de nitrogênio corresponderam à faixa de suficiência nutricional, todavia os teores de 
fósforo e potássio na planta ficaram abaixo do nível de suficiência nutricional, apesar dos 
teores destes nutrientes no solo serem considerados altos. Isto se deve possivelmente à 
ocorrência de falta de água no solo, decorrente da seca, o que dificultou a absorção. Conclui-
se que de acordo com o crescimento obtido para o maracujazeiro amarelo, nas condições de 
solo estudado, a cova de 30x30x30cm deve ser recomenda para a implantação da cultura. 


