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Cultura 
Cultura 
Açaí (Euterpe oleracea Mart.) 
 
Calagem 
 
 (0,78tha de Calcário dolomítico calcinado PRNT 90%) 
 
Preparo das covas:  
 
As covas deverão ter as dimensões de  40x40x40cm, contendo uma mistura composta da 
camada superficial (primeiros 20cm), matéria orgânica (5Kg de Cama de Frango ou 10Kg de 
Esterco de Gado) e adubação química de 200g de Superfosfato Triplo. 
 
Plantio:  
Haja vista que o 1º ano de cultivo do açaizeiro é o mais delicado quanto à sobrevivência da planta, 
o plantio deve ser realizado no início do período chuvoso, de modo que a planta alcance bom 
desenvolvimento vegetativo e possa apresentar maior resistência contra possíveis agentes 
bióticos e abióticos. O espaçamento recomendado entre covas é de 5 x 5 m ou 6 x 4 m, para 
plantios solteiros. 
 
Tratos culturais:  
Para o bom desenvolvimento e produtividade da cultura, é primordial realizar tratos culturais 
como: adubação, roçagem, coroamento, manejo dos perfilhos e controle de pragas e doenças, 
apesar desses últimos não terem ocorrido no período de avaliação. Nas áreas de climas Ami e 
Awi, o plantio do açaizeiro deve ser efetuado com sistema de irrigação, para suprir a carência de 
água nos meses de estiagem. 
 
Adubação de manutenção:  
Nas localidades sem definição entre os períodos de chuvas intensas e de estiagem (clima Afi), a 
1ª adubação de cobertura deve ser efetuada no 5º ou no 6º mês após o plantio das mudas, 
seguida de outras duas realizadas no 8º e 10º mês do plantio. Esse procedimento de adubação 
deve ser efetuado até que a planta atinja 3 anos de idade, com mudanças apenas nas dosagens 
dos fertilizantes. Nas áreas de climas Ami e Awi esse esquema de adubação deve ser ajustado ao 
período chuvoso. Essas adubações são efetuadas em círculos ou em sulcos abertos, a 30 cm da 
base da touceira, com aplicação de 100 g da formulação 10-28-20 (N.P.K). 

 


