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RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO 
 

Espaçamento: 10x10m. A sugestão para o plantio é um espaçamento de 10x10m. Isto porquê? Quando 

atinge o pico de produção e o tamanho final, se usarmos um espaçamento menor que 10 por 10 metros as 

nogueiras podem se “encostar” prejudicando a produção, sendo que a maior parte da sua produção se aglomera 

nas pontas;  

 

Espaçamento em caso de consórcio: 

 

Erva mate: mínimo 15x15m;  

Ovinos: mínimo 10x10; ou 10x12m;  

Bovinos: 12x12m;  

Milho: 10x10m; 10x12m;  

 

Plantio por hectare: 100 mudas - Ela começa a produzir no terceiro ao quarto ano após a plantação. Em 

escala comercial, a produção inicia do sexto ao sétimo ano, chegando na fase adulta, com 12 a 15 anos, podendo 

atingir de 30 a 50 kg por árvore.  

 

Abertura e preparo das covas: Deverão ter dimensões de 0,50\0,50 cm, podendo ser abertas 30 dias antes 

do plantio, ou ainda no momento da aquisição das mudas. No primeiro ano a adubação deve ser orgânica e 

pode ser feita após o plantio com adubação superficial;  

 

Tamanho das mudas: 1 metro e setenta a dois metros de altura. Raiz nua (é feito um tratamento na raiz, 

colocado gel e feito uma embalagem de 10 mudas, resistência de 10 a 15 dias)  

 

Época de plantio: Junho, Julho e Agosto;  

 

Solo: Não pode ser solo extremamente úmido (alagado);  

 

Preparo do solo: Deve ser corrigido em um Ph de 5,5 a 6,0, / Recomenda-se uma análise de solo. As 

mudas são preparadas em uma loção de barro e no momento do plantio devem ser enterradas em torno de 10 

cm acima do barro, com as raízes bem distribuídas. A terra deve ser colocada de maneira correta para que não 

haja bolsas de ar no solo, impedindo problemas futuros de mofo;  

 

Cuidados:  

No primeiro ano, cuidados especiais com formiga;  

Caso não acha chuvas regulares, regar a planta a cada 8 dias com 20 a 30 litros de agua por árvore 

Telefone para contato: 

(51)3747 1668   (51)9944 4646  (51)99439396   (51)98855426 
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