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Apresentação
O agronegócio brasileiro sempre foi carente de
informações adequadas e direcionadas aos pequenos
produtores: o que, como, quando e onde plantar são
respostas encontradas em cada título da Coleção Plantar,
cujo objetivo é reduzir essa carência com informações
oportunas e precisas sobre como produzir hortaliças, frutas
e grãos, numa área do sítio ou da fazenda, no quintal de
casa ou na floreira da janela do seu apartamento.
Elaborado em linguagem conceitual simples e direta,
o texto de cada título é direcionado ao produtor familiar,
na certeza de que essas informações contribuam para a
geração de mais alimentos, renda e emprego para os
brasileiros, fazendo com que a agricultura familiar se
incorpore ao agronegócio.
No momento em que o agronegócio brasileiro
conquista o mercado internacional, a Embrapa Informação
Tecnológica reafirma a importância desta coleção que traz,
de forma didática, as respostas que o pequeno produtor
familiar precisa saber para produzir com eficiência,
segurança e qualidade.
Fernando do Amaral Pereira
Gerente-Geral
Embrapa Informação Tecnológica
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Introdução
A muda de coco é um insumo básico de
grande importância para a viabilidade econômica de um coqueiral. É comum observar plantios de coqueiros adultos cujas plantas – mesmo
recebendo tratos culturais adequados – não
apresentam produção satisfatória, em virtude
das limitações de seu potencial genético.
Também ocorrem situações em que o
plantio da semente (bola) é feito diretamente
no campo – ou simplesmente com mudas
raquíticas e/ou estioladas –, sem passar por
um processo prévio de seleção no viveiro.
Em todas essas situações, as mudas
apresentam atraso em seu desenvolvimento,
com reflexos quase sempre negativos na precocidade e na produtividade das plantas,
comprometendo a viabilidade econômica do
empreendimento.
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