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experiências foram montadas pela Secção de Plantas Fibrosas Diversas 
do Instituto Agronômico (1). 

2.1 - EXPERIÊNCIAS FEITAS NO PERÍODO 1939-1943 

2.1.1 - MÉTODOS E MATERIAL 

Em 1939 foram instaladas duas experiências de adubação de rami nas 
Estações Experimentais de Campinas e Ribeirão Preto, adotando-se a dis
tribuição em 6 blocos ao acaso, com 10 tratamentos cada um. A adubação 
empregada foi na base de 42 kg de N (salitre do Chile), 63 kg de P2O5 
(superfosfato), 94 kg de K 2 0 (cloreto de potássio), 400 kg de CaO (calcá
rio em pó) e 20 000 kg de esterco de curral, por hectare. 

Em 1943, foram instaladas mais duas experiências de adubação nas 
Estações Experimentais de Pindorama e Tupi, adotando-se a distribuição 
em 6 blocos ao acaso, com 8 tratamentos cada um. A adubação empregada 
foi na base de 60 kg de N (salitre do Chile), 130 kg de P2O5 (superfosfato) 
e 90 kg de K 2 0 (cloreto de potássio), por hectare. 

A variedade de rami utilizada nas experiências instaladas em Cam
pinas, Pindorama e Tupi, foi a que se distribuia oficialmente no Estado 
naquela época, isto é, uma mistura de formas da espécie Bcehmeria nivea, 
com um rendimento de 1% de filaça crua sobre caules verdes enfolhados. 
Na experiência de Ribeirão Preto a variedade empregada era bastante 
uniforme, e o material de plantio (rizomas) foi cedido pela gerência da antiga 
Fazenda Drummond. 

2.1.2 - RESULTADOS OBTIDOS 

No quadro 1 estão indicados os dados de produções médias de caules 
verdes enfolhados, obtidos nessas esperiências. As análises estatísticas das 

QUADRO 1.—Produções médias de caules verdes enfolhados, em toneladas por hectare, 
de cada tratamento e localidade, nas experiências de adubação de rami no período 
de 1939-1943 

Tratamentos 

Campinas 

Total de 

5 cortes ( 1 ) 

Ribeirão P r e to 

Total de 

3 cortes ( 2 ) 

Pindorama 

Total de 

3 cortes (') 

Tupi 

Total de 

3 cortes ( 4 ) 

N P K + Ca 46,7 
41,4 
35,9 
36,1 
36,0 
31,9 
38,7 
34,1 
32,0 
30,6 

35,4 
36,0 
36,3 
29,1 
37,6 
30,5 
37,2 
29,0 
34,2 
30,5 

N P K 
N P 
N K 
P K 
N 
P 
K 
Esterco _ . - - _ _ _ _ _ _ 

46,7 
41,4 
35,9 
36,1 
36,0 
31,9 
38,7 
34,1 
32,0 
30,6 

35,4 
36,0 
36,3 
29,1 
37,6 
30,5 
37,2 
29,0 
34,2 
30,5 

22,4 
20,9 
16,4 
20,6 
14,4 
18,9 
15,6 

21,7 
19,9 
18,6 
12,9 
16,6 
16,2 
14,9 

Testemunha _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 

46,7 
41,4 
35,9 
36,1 
36,0 
31,9 
38,7 
34,1 
32,0 
30,6 

35,4 
36,0 
36,3 
29,1 
37,6 
30,5 
37,2 
29,0 
34,2 
30,5 15,5 13,3 

Dif. min. sig. (P = 0,05) . . . 3,8 5,0 5,2 5,1 

( ) E m março de 1942, fevereiro e abril de 1943 e janeiro e maio de 1944. 
o 

( ) E m agosto de 1943 e janeiro e junho de 1944. 

( 3 ) E m abril e dezembro de 1942 e fevereiro de 1943. ( 4 ) E m janeiro e junho de 1944 e janeiro de 1945. 
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produções obtidas revelam que, nas localidades de Campinas, Ribeirão 
Preto e Pindorama, os aumentos de produção foram devidos ao elemento 
fósforo, enquanto que na experiência localizada em Tupi, apenas os trata
mentos que receberam o azôto deram produções significativamente supe
riores ao tratamento testemunha. 

2.2 - EXPERIÊNCIAS FEITAS NO PERÍODO DE 1945-1947 

2.2.1 - MÉTODOS E MATERIAL 

Em 1945 e 1947 foram instaladas mais duas experiências de adubação 
de rami : uma na Estação Experimental de Campinas, em terra "roxa-
misturada", e outra na de Pindorama, em terra do tipo "Arenito Bauru". 
As análises químicas da terra, onde foram instaladas essas experiências, 
revelaram que, em Campinas, os teores N-P-K eram médios, enquanto que 
em Pindorama, os teores de N e P eram baixos e o teor de K era médio. 

Essas experiências foram distribuídas em seis blocos ao acaso, com 
oito tratamentos cada um. As parcelas de cada tratamento, com área de 
10 m 2 , compunham-se de duas fileiras de plantas, espaçadas de um metro 
entre si, tendo por distância entre plantas, dentro da fileira, 50 centímetros. 
Cada tratamento ficou separado do adjacente por duas fileiras de borda
dura. 

Foram empregados, como material de plantio, rizomas da variedade 
Murakami, caracterizada pela uniformidade das plantas e pelo elevado 
teor de fibra. N o plantio, os rizomas foram enterrados a uma profundi
dade de cerca de 10 centímetros, utilizando-se pedaços de rizomas com 
15 centímetros de comprimento. 

A adubação empregada foi na base de 60 kg de N (salitre do Chile), 
90 kg de P2O5 (superfosfato) e 60 kg de K 2 0 (cloreto de potássio), por 
hectare. A primeira adubação foi executada nos sulcos, antes do plantio, 
misturando-se bem os adubos com a terra. A segunda adubação, reali
zada um ano depois, foi em cobertura. 

QUADRO 2.—Produções médias de caules verdes enfolhados, em toneladas por hectare, 
por tratamento e localidade, obtidas nas experiências do período de 1945-1947 

Tratamentos Campinas (2 cortes) (1) Pindorama (4 cortes) (¾ 

NPK 14,0 104,6 
PK 9,8 101,3 
N K 14,2 95,2 
NP 12,5 98,9 

11,4 92,2 
P 9,2 101,3 
K — 9,9 95,2 

8,2 91,2 

Dif. min. sig. (P = 0,05) 3,2 13,8 

(1) Dados do 2.» e 4.° cortes, realizados em março de 1947 e fevereiro de 1948, respectivamente. 
A experiência foi instalada em dezembro de 1945 e replantada em novembro de 1946. 

( 2) Dados do 1.°, 2.o, 3.» e 4.» cortes, realizados, respectivamente, em setembro de 1947, novem
bro de 1947, março de 1948 e julho de 1948. A experiência foi instalada em janeiro de 1947. 
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2.2.2 - RESULTADOS OBTIDOS 

N o quadro 2 estão indicadas as produções médias de caules verdes 
enfolhados, obtidas em cada tratamento, nas localidades experimentadas. 

As análises estatísticas dos dados de produção de caules com folhas 
mostraram que, em Campinas, apenas nos tratamentos que receberam ni
trogênio foram obtidas produções significativamente superiores àquelas dos 
testemunhas. Na experiência de Pindorama não houve, entretanto, efeito 
significativo de qualquer dos tratamentos sobre as produções. Mas, fazendo 
uma decomposição fatorial para esta última experiência, observou-se um 
efeito médio significativo do fósforo no aumento da produção. 

As produções de caules verdes enfolhados, dos canteiros correspon
dentes a cada tratamento da experiência de adubação realizada em Cam
pinas, foram, depois de pesadas, desfibradas separadamente em uma des-
corticadora "Castanho". O mesmo foi feito com as produções obtidas no 
terceiro e quarto cortes da experiência de Pindorama, utilizando-se, entre
tanto, na descorticagem, uma descorticadora "Fibrex". 

N o quadro 3 estão indicadas as produções médias de filaça crua (China-
grass) obtidas em cada tratamento das experiências de adubação de Cam
pinas e Pindorama, assim como as percentagens de filaça crua sobre caules 
verdes enfolhados. 

QUADRO 3.—Produções médias de filaça crua, em quilogramas por hectare, e percenta
gens de filaça crua sobre caules verdes enfolhados, em cada tratamento das experi
ências de adubação de Campmas e Pindorama 

Tratamentos 

Campinas 

Produção de 
filaça crua 

Percentagem de 
filaça crua so
bre caules ver
des enfolhados 

Pindorama (1) 

Produção de 
filaça crua 

Percentagem de 
filaça crua so

bre caules ver
des enfolhados 

NPK 
kglha % kglha % 

NPK 446 3,2 3 680 4,7 
PK. 256 2,6 3 500 5,3 
N K 484 3,2 3 760 5,5 
NP. 400 2,8 4 010 5,6 
N 326 3,4 3 480 5,1 
P 261 2,8 3 460 5,4 
K 291 2,9 3 180 5,1 
Testemunha 199 2,4 3 360 5,9 

Dif. min. sig. (P = 0,05) 117,1 117,1 

(1) Apenas os caules com mais de 50 centímetros de comprimento foram descorticados. 

4 - DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Analisando os dados relatados, podemos concluir que, nas duas expe
riências localizadas em Campinas, o rami reagiu diferentemente aos ferti
lizantes empregados quanto à produção de caules enfolhados. Na primeira 
experiência, instalada em 1939, o rami reagiu significativamente para o 



SUMMARY 

This paper presents preliminary results 0 1 chemical fertilizer experiments conducted 
at Campinas and Pindorama Experimental Stations on production of stems with leaves 
of the Murakami ramie (Boehmeria nivea) in two types of soils in the State of São Paulo. 
In CampiDas, on soil of the "roxa misturada" type, different effects of the treatments 
in the increasing of the production of stems with leaves have been found. In Pindo
rama, on soil oi the "Arenito Bauru" type, the results of experiment only showed a signi
ficant effect of phosphorus in increasing the production of stems with leaves. 
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