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Clima e solo

• Planta tropical (temperaturas > 15ºC)

• Florescimento depende de > 11 h luz/dia

• Chuvas fortes e prolongadas é um problema

• Umidade relativa < 30% é outro problema

• Solos areno-argilosos bem drenados

• Solos inclinados: cuidados com a erosão

• Correção do solo

• Gessagem

• Adubação de implantação
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Escolha da Cultivar

Alta Produtividade Resistência – tolerância
a pragas e doenças

Qualidade física e
química dos frutos

Vigor e longevidade
das plantas

Menor dependência
da polinização 

manual

Produção na 
entressafra

Adaptabilidade



Escolha da Cultivar

Alta Produtividade Resistência – tolerância
a pragas e doenças

Qualidade física e
química dos frutos

Vigor e longevidade
das plantas

Menor dependência
da polinização 

manual

Produção na 
entressafra

Adaptabilidade



Produtividade de 8 cultivares de maracujazeiro
em toneladas/hectare em Terra Nova do Norte, MT

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.

14 ton/ha
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7. BRS Rubi do Cerrado
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Indústria

Fruta fresca



Coloração da polpa

Tamanho dos frutos

Aspecto dos frutos
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Vigor e longevidade das plantas
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Produção na entressafra – florescimento em dias curtos
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Interação 
genótipo x 
ambiente

Adaptabilidade
Estabilidade



Escolha da cultivar
• Seleções regionais
Maguary, Golden Star, Composto IAC-27, Amafrutas etc. (1990)

• Variedades FELTRIN e AGRISTAR
Amarelo (1999), Redondo Amarelo (2000), Sol (2009)  

• Variedades IAC
IAC 273, IAC 277, IAC 275, IAC Paulista (2002 – 2005)

• Variedade Embrapa Amazônia Oriental
CPATU – Casca Fina (2002)

• Variedades Flora Brasil
FB 100, FB 200 e FB 300 (2008)

• Híbridos Embrapa Cerrados e parceiros
BRS Sol do Cerrado, BRS Gigante Amarelo, BRS Ouro Vermelho (2008)

• Variedade do Fundo Passiflora
AS 2009 Sul-Brasil Afruvec (2010)

• Híbridos Embrapa Cerrados e parceiros
BRS Rubi do Cerrado (2012)
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Posso utilizar sementes de plantios anteriores? 

Autoincompatível

Alógama

Heterose

Endogamia



PLANTAS ALÓGAMAS PLANTAS AUTÓGAMAS

milho, mamão, maracujá, 
abóbora, cacau, cebola 

soja, arroz, feijão, trigo,
cevada, amendoim  

Híbridos Linhagens



PLANTAS ALÓGAMAS PLANTAS AUTÓGAMAS

Produção de híbridos
Seleção recorrente
Seleção massal

Método genealógico
Seleção de plantas individuais
SSD

Híbridos Linhagens



AABBccdd aabbCCDD

X

AaBbCcDd

VIGOR HÍBRIDO / SEMENTE HÍBRIDAS



AaBbCcDd

X
AaBbCcDd

Aa X Aa :  AA Aa Aa aa
Bb X Bb :  BB Bb Bb bb
Cc X Cc :  CC Cc Cc cc
Dd X Dd : DD Dd Dd dd

Reaproveitamento de sementes híbridas: 
perda de vigor



AABBccdd aabbCCDD

X
AaBbCcDd

LINHAGENS E VARIEDADES

AABBCCDD



X
AABBCCDD AABBCCDD

AA X AA : AA
BB X BB :  BB
CC X CC : CC
DD X DD : DD

Reaproveitamento de sementes de variedades 
e linhagens: não há problemas



Problemas do reaproveitamento
de sementes do maracujazeiro

Perda de vigor

Menor vingamento de frutos

Menor enchimento de frutos

Desuniformidade do pomar

Maior suscetibilidade a doenças

Maior desuniformidade dos frutos 
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Tecnologia do ‘mudão’

‘Quando o maracujá chega no
arame, ele vai embora’ 

Mudas maiores:
- Menor mortalidade no campo
- Maior produtividade
- Maior preço

Benefícios do uso de mudão
são maiores em áreas com
grande pressão de inóculo de
doenças

Dias:      180          150      120      90       60        
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Correção da acidez e fertilidade do solo

• Usar calcário dolomítico

• Usar gesso 

• Corrigir e fertilizar o solo pelo menos 30 
dias antes do plantio

• Tamanho da cova (40 x 40 x 40 cm)

• Utilizar adubação orgânica no plantio e 
em cobertura, além de fontes de fósforo, 
potássio, enxofre e micronutrientes



Manejo do solo, nutrição e adubação

• Escolha da área

• Análise do solo

• Calagem

• Gessagem

• Adubação corretiva

• Adubação de implantação

• Análise de folha

• Adubação de produção

http://www.cpac.embrapa.br/download/1457/t



Foto: Raul Rosa



Preparo do solo – Plantio direto

Fotos: Raul Rosa



Preparo do solo – Plantio convencional
1

2

3

4

5

Fotos: Raul Rosa



Plantio no fundo do quintal

• Cova 40 x 40 x 40 cm

• 200 g de calcário dolomítico

• Esterco curtido de curral (~ 10 L) ou de 
galinha (~ 3 L)

• 4-14-8 ( 500 g por cova)

• 30 g de FTE – BR 12

• Cobertura: orgânica + 10-10-10
Fase de formação (50 g / planta / mês)
Fase de produção (100 g / planta/ mês)
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http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstrea
m/item/28576/1/comunicado-141.pdf

Foto: Raul Rosa



Borges e Souza, 2010



Slide: Raul Rosa



Slide: Raul Rosa
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Sistema de condução - Espaldeira



Sistema de condução - Latada



Podas

Retirada dos brotos – condução haste única

1ª poda – após haste atingir o arame (estimula 
a produção dos ramos secundários

Ramos secundários

Haste única



Podas

2ª poda – após o encontro dos ramos secundários
(estimula a produção de ramos terciários - cortina

2ª poda

Ramos terciários



Podas

3ª poda – feita nos ramos a 20 cm do solo – evitar que os ramos encostem
no solo (estimula desenvolvimento de novos ramos terciários e quaternários

3ª poda
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Sistemas de irrigação

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/65446/irrigacao-e-fertirrigacao-do-maracujazeiro



Sistemas de irrigação

Sequeiro

Irrigado



Tabela 1. Médias dos dados relativos à massa média dos frutos em
g (MMF), número total de frutos em milheiros por hectare (NTF) e
massa total de frutos em ton/ha (MTF) produzidas em 15 meses de
produção, e teor de sólidos solúveis totais (SST) em °Brix, avaliados
em 8 cultivares de maracujazeiro cultivados em sistema irrigado e
sequeiro, na COOPERNOVA, Mato Grosso.

Sistemas de 
produção

MMF (g) NTF (mil/ha) MTF (ton/ha) SST (°Brix)

Irrigado 157.9 a 295.4 a 46,7 a 15.0 a
Sequeiro 157.3 a 202.6 b 31,8 b 14.9 a

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.



Análise da produtividade média (ton/ha) de maracujazeiro azedo cultivado em
sistema de produção irrigado e sequeiro durante 26 meses (abril de 2009 a maio

2011), na COOPERNOVA, Mato Grosso.



Maracujá sob pivot central, Goiás



Gotejamento econômico

Fotos: Coopernova



Fertirrigação

Maior eficiência

Menor custo

Maior precisão

12,5 g de uréia

12,5 g de KCl branco moído

5 g de ácido fosfórico

Quantidade por planta/semana

Vantagens



Slide: Raul Rosa



Informações básicas sobre os tratos 
culturais do maracujá

Clima e solo

Escolha da cultivar

Posso utilizar sementes de plantios anteriores?

Tecnologia do ‘mudão’

Correção e preparo do solo

Adubação de plantio, formação e produção

Sistemas de condução e podas

Sistemas de irrigação

Polinização manual

Colheita e pós-colheita



Eficiência da polinização natural e manual

60 %

6 %

http://www.cpac.embrapa.br/download/268/t
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Colheita e pós-colheita





http://www.cpac.embrapa.br/publico/usuarios/uploads/6encontroprodutores/cultivomaracuja.pdf

COEFICIENTES TÉCNICOS POR 
HECTARE (1º ANO e 2º ANO)

SISTEMA 1: Espaçamento de 2 metros 

entre linha e 2 metros entre plantas 

(2.500 plantas/ha) 

SISTEMA 2: Espaçamento de 2,5 metros 
entre linha e 2 metros entre plantas 

(2.000 plantas/ha) 

SISTEMA 3: Espaçamento de 3 metros 

entre linha e 2 metros entre plantas 
(1.667 plantas/ha) 







A cultura do maracujá:
Informações básicas para o produtor

1. A cultura do maracujá: importância econômica e social

2. Informações básicas sobre os tratos culturais do maracujá

3. Manejo integrado de pragas e doenças do maracujazeiro

4. Os maracujazeiros silvestres: cultivo e uso

5. Melhoramento genético do maracujá: novidades da pesquisa

6. Agregação de valor e uso diversificado do maracujá

7. Uso de boas práticas agrícolas e produção integrada de maracujá

8. Organização produtiva - associativismo e cooperativismo

9. Visita à propriedade do Sr. Edson: depoimento do produtor sobre a 

cultura e sistema de produção

10. Demonstrações práticas: podas de formação e polinização manual


