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Para produção de mudas sadias e o seu adequado estado nutricional, é essencial a 
formação de um pomar com alta homogeneidade e vigor. Além da nutrição adequada, é 
importante o conhecimento da freqüência de adubação, uma vez que pode ocorrer 
intensa lixiviação de nutrientes. Assim o objetivo do trabalho é avaliar a produção de 
porta-enxertos de camu-camu sob o efeito da aplicação de NPK em diferentes 
concentrações e intervalo de aplicação. O projeto foi desenvolvido no setor de Fruticultura 
da Embrapa Roraima, localizado na Rodovia BR 174, Km 8, Cx. Postal 133, Distrito 
Industrial, Boa Vista-RR em parceria com a Universidade Federal de Roraima – UFRR. 
Os frutos de camu-camu para retirada das sementes foram provenientes de plantas 
localizadas no município do Cantá. O experimento foi realizado em delineamento 
inteiramente casualizado sendo um fatorial, de 5x2 com cindo doses de NPK ( 0 ; 0,25; 
0,50; 1,0 e 1,5 g/ dm3 ) e duas doses do micronutriente FTE(BR12) (com e sem FTE(12) 
no substrato colocados no momento do enchimento dos sacos. As aplicação das doses 
de NPK foram realizadas via cobertura a cada 30 dias, por um período de 10 meses. Ao 
longo do período de aplicação foram avaliadas as características de: comprimento da 
parte aérea das plantas (cm),  diâmetro do coleto (mm). Após nove meses foram 
realizadas avaliações de: Massa fresca e seca da parte aérea, altura e diâmetro das 
mudas. 
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