


HORTALIÇAS FRUTOS - TOMATE
CULTIVARES:  Santa Cruz e 
Yoshimatsu
EPÓCA DE PLANTIO: Ano 
todo. 
SEMEADURA: Usa-se quatro 
sementes/copo. Entre 10 a 
15 dias após a germinação. 
Faz-se o desbaste deixando 
se apeinas duas mudas/copo.
TRANSPLANTIO:  É feito de 25 a 35 dias após a 
semeadura, quando as mudas estão com 6 a 7 
folhas. 
ESPAÇAMENTO: de 1,0m x 0,50m.
ADUBAÇÃO: Cova: 2 litros de esterco, 50g de 
superfosfato triplo, 50g de cloreto de potássio, 
10g de sulfato de amônio e 1g de FTE. 
COBERTURA:
 -1ª Semana após o transplante: 5g de uréia/cova.
- 3ª Semana pós transplante: 10g de superfosfato 
triplo/ cova, 10g de cloreto de potássio e 5g de 
uréia. 
-5ª semana após transplante: repete a adubação 
da 3ª semana.
- 7ª semana após transplante: 
5g de uréia.

HORTALIÇAS FRUTOS - 
PIMENTÃO
CULTIVARES: Casca dura, 
Nataly e Magaly. 
ÉPOCA DE PLANTIO : o ano 
todo. 
SEMEADURA:  Em sementeiras, distribuindo 
as sementes em sulco espaçados de 10cm em 
10cm. Necessariamente de semente por ha. 
300g. 
TRANSPLANTIO:  é feito quando as mudas estão 
com 8 a 10cm de altura.
ESPAÇAMENTO:  de 1,0m x 0,50m. 
ADUBAÇÃO: Aplicam-se por cova 2 litros de 
esterco de curral, 150 a 200g de superfosfato 
simples e 10 a 20g de cloreto de potássio. 
COLHEITA:  Os pimentões podem ser colhidos 
verdes, cerca de 90 a 100 dias após a 
semeadura. 

HORTALIÇAS E FRUTOS – JERIMUM (ABOBÓRA)
CULTIVARES: Jacarezinho. 

ÉPOCA DE PLANTIO: Maio a novembro.

SEMEADURA:  Plantar de 3 a 4 sementes 

por cova e cobrir com 2cm de terra. 

Necessidade de semente por ha: 1kg. 

COVEAMENTO:  As covas devem ter 

no mínimo 30cm x 30cm x25cm de 

profundidade. 

ESPAÇAMENTO:  de 3m x 4m. 

Adubação por cova: 8 a 10 litros de esterco de curral 

mais 200g a 300g de superfosfato simples e de 30 a 50g de 

cloreto de potássio. 

COLHEITA:  São colhidas quando os frutos es�verem bem 

maduros, o que ocorre entre 120 a 150 dias após o semeio. 

HORTALIÇAS FRUTOS – MELANCIA
CULTIVARES: Charleston Gray e Fairfax
ÉPOCA DE PLANTIO: Maio a setembro.
SEMEADURA: Em covas de 
40cmx40cm40cm, plantando-se 3 a 4 
sementes por cova, na profundidade de 
5cm. 
RELEAÇÃO:  quando as plantas 
es�verem com 10cm de altura deixar de 
1 a 2 plantas por cova.
ESPAÇAMENTO: de 3m x 3m.
DESBASTE: Eliminam-se os frutos defeituosos.
ADUBAÇÃO: Quando não é possível ter análise de solo, usa-
se por cova: 200g de calcário dolomí�co, 60 dias antes do 
plan�o.
ADUBOS:
ORGÂNICO: 5 litros de esterco de curral ou 2 litros de 
esterco de galinha poedeira.
QUÍMICO: 80g de sulfato de amônio, 360g de superfosfato 
simples, 60g de cloreto de potássio e 10g de FTE BR – 12.
COBERTURA: Com 30 dias após germinação: 30g de sulfato 
de amônio ao redor da planta a uma distância de 10cm do 
pé. 
COLHEITA: Entre 90 a 120 dias. 

HORTALIÇAS FRUTOS - BERINJELA
CULTIVARES: Embu
ÉPOCA DE PLANTIO:  O ano todo. 
SEMEADURA:  Em sementeiras, 
distribuindo-se as sementes em 
sulcos distanciados em 10cm. 
Necessidade de semente por ha: 
200g. 
TRANSPLANTIO: é feito quando as 
mudas estão com 8 a 10cm de altura.
ESPAÇAMENTO: de 1m x 1m.
ADUBAÇÃO: Aplicar 15 a 20g de sulfato de amônio 
por planta a intervalos de 25 a 30 dias. 
COLHEITA:  Colher os frutos à medida que forem se 
desenvolvendo, a par�r de 90 a 100 dias depois do 
transplan�o. 

HORTALIÇAS FRUTOS -PEPINO
CULTIVARES: Sprint ou HOKUSHIM. 
ÉPOCA DE PLANTIO: maio a 
novembro. 
SEMEADURA: Colocam-se 3 ou 
4 sementes por cova, a uma 
profundidade de 2cm. 
Necessidade de semente por
 ha: 2kg. 
ESPAÇAMENTO: De 1,0m x 0,50m. 
ADUBAÇÃO: Após a raleação faz-se a primeira 
adubação em cobertura, com 10g de sulfato de 
amônio. Uma segunda aplicação e feita 30 dias 
mais tarde. 
COLHEITA: Os frutos devem ser colhidos quando 
a�ngirem 3 a 4cm de diâmetro de 20 a 25cm de 
comprimento, a par�r de 45 dias de plan�o. 


