Este é um resumo de como é a roça de pupunha.
A roça de pupunha tem como necessidade obrigatória em nossa região o uso de irrigação no
período da seca, seja ela: Gotejo, micro aspersor, canhão, ou outro qualquer sistema que
mantenha a umidade do solo. Clima quente e úmido (não tolera encharcamento) são favoráveis
ao cultivo da pupunha.
Em média cabem 10.000 pés por alqueire, lembrar sempre no escoamento da produção e nos
tratos culturais (se haverá utilização de trator).
Espaçamento em metros:
2x1 - a cada 6 ruas deixar uma banca de 3.
3x1x1- este seria com fileiras duplas, podendo ser utilizado uma única mangueira de irrigação
(ser for o caso)
2,8x1
2,8x0,80
3x0,50
Tratos culturais:
Adubação - média de 300g planta (distribuído ao ano), fórmula 25-05-20 e/ou 20-00-20, é
necessária fazer uma correção de solo para obter maior produtividade.
Irrigação - média de 1600 milímetros (distribuído ao ano), em média temos um custo de R$
1500,00 em nossa propriedade, para irrigar 70.000 pés (Gotejo e canhão são utilizados).
A pupunha não tolera competição com mato, o controle deste é essencial, por meio de
enxada; pode ser utilizado herbicida para o controle do mato (desde que não seja direcionado a
planta, pois pode atrapalhar no crescimento. Se for direcionado a planta, podendo até estar
matando-a).
Pragas:

Rhyncophorus, Strategus e Metamasius.
Corte:
O corte se da aos 18 meses (dependo dos tratos culturais), contando a partir do plantio
no campo, sendo cortado toda a área em aproximadamente aos 30 meses. A formação da
muda até o plantio na lavoura a partir da semente leva cerca de 12 meses.
Rendimento:
O rendimento da lavoura fica entorno de 1 a 1,5 pés por cova, ou seja, em 1 alqueire
(10.000 pés) a produção média de 10.000 a 15.000 pés ao ano (contando apartir dos 30
meses).
O preço praticado até o momento é de R$ 1,60 a R$1,80 (peça de 450gr), pagamento a
vista, frete e colheita feita por conta de nossa empresa (até 150 km).
Estamos a disposição, qualquer duvida entrar em contato.
Contatos:
Luis Antonio
17-9155-8210
Sérgio Aparecido
17-9155-8202
Palmitos Rosolen Ind. e Com. Ltda.
palmitosrosolen@itelefonica.com.br
17-3817-7546

