Porquê ananás?
O ananás é um fruto tropical
bastante procurado no mercado de
frutas, o que lhe confere elevada
importância económica e social.
Em Cabo Verde, o ananaseiro pode
ser cultivado praticamente em
todas as ilhas, em condições de
irrigação.

Novas Variedades:

Ananás

Millennium Challenge Account
Cabo Verde

Ministério do Ambiente, do
Desenvolvimento Rural e dos
Recursos Marinhos

Ananás da variedade Queen Victoria.

Variedades
Existem duas variedades de
ananás que foram recentemente
introduzidas em Cabo Verde: a
Cayenne lisse e a Queen Victoria.
Na escolha de uma variedade de
ananás, deve-se considerar a:
• adaptação ao local de plantio
• exigências do mercado
• disponibilidade
• qualidade de mudas (rebentos)
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Quando cultivar?
Recomenda-se cultivar ananás entre o
final do período seco e início do chuvoso. No entanto, os períodos de chuvas
intensas trazem alguns desafios com
erosão do solo: a queda de terra no
olho da planta pode provocar problemas fitossanitários.
É possível durante todo o ano, desde
que o solo esteja húmido ou irrigado, e
haja mudas (rebentos) sadias.

Como cultivar?
Preparação do solo e adubação de fundo
Em áreas já cultivadas com outras culturas, fazer a aração (lavoura) e duas
gradagens, realizadas nos dois sentidos
do terreno, procurando atingir uma profundidade de 30 cm, incorporando ao
mesmo tempo 250 a 300 kg de estrume
e 2 kg de adubo NPK por 100 m2.
Plantio
O ananaseiro é propagado por estacas
(rebentos) das plantas já existentes.
Pergunte um extensionista como comprar mudas que já foram preparadas
num viveiro.

O plantio deve ser efectuado em quadras, separadas de acordo com o tipo e
o tamanho (peso) das mudas, para facilitar os tratos (amanhos) culturais. Os
espaçamentos utilizados na cultura do
ananás variam de acordo com a variedade, o destino da produção, e outros
factores, mas geralmente em Cabo
Verde recomenda-se fazer linhas cada
70 cm, com 40 cm entre as mudas.
Após a preparação do solo, as covas
são abertas com enxada. O plantio
também pode ser feito em sulcos abertos com sulcador, que são preferidos
para plantios maiores.
O plantio do ananaseiro pode ser feito em
filas simples e duplas,
usando densidades
elevadas.
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Após uma rigorosa selecção, as mudas
são distribuídas ao logo das linhas de
plantio. Em seguida, segura-se a muda
verticalmente dentro da cova ou sulco e
coloca-se terra em volta da mesma,
para que fique firmemente enterrada
até, no máximo, 1/3 do seu tamanho.
Deve-se evitar que caia terra no centro
da roseta foliar da muda (olho da
muda).

Adubação
É recomendável que se faça sempre a
análise do solo da área do plantio, de
modo a obter subsídios valiosos para a
orientação do programa de adubação.
Na maioria das situações, verifica-se
que a adubação tem variado de:
Nutriente
N
P2O 5
K2 O
Mg

Qtd. por planta

uréia
fosfato
sulfato de potássio
sal de Epsom

12 a 20 g
1a4g
8 a 30 g
20g

O ananaseiro vai crescer mais rápido
com magnésio adequado.
Portanto, com 100 plantas, você
precisaria de 2 kg de ureia
(46% N) e de 3 kg de sulfato de
potássio (50% K2O) durante a primeira fase do ciclo da planta.
Irrigação
O ananaseiro precisa de menos água do
que outras plantas cultivadas. A necessidade de água da planta depende do
seu estádio de desenvolvimento e das
condições ambientais, geralmente entre
1,3 e 5,0 litros por m2 por dia.

