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Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de sisal (Agave sisalana Perrine),
que  produz  a  principal  fibra  dura  no  mundo,  a  exploração  ocorre  no  semi-árido  do
Nordeste. Apesar da sua relevância econômica e social um fator limitante ao seu cultivo é
o  alto  custo  de  produção  e  baixo  rendimento,  somente  5%  das  folhas  colhidas  são
aproveitadas.  Após  a  extração  da  fibra  sobram  diversos  subprodutos  que  merecem  ser
estudados para beneficiar as comunidades produtoras. Um desses subprodutos estudados é
a  utilização  dos  resíduos  sólidos  do  desfibramento  da  folha  do  sisal  como  substrato  na
produção  de  mudas  do  camapú (Physalis  angulata  L),  utilizada  para  o  desenvolvimento
desse  projeto  devido  ao  potencial  econômico  dos  frutos  e  seus  fitomedicamentos.  O
objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  o  comportamento  produtivo  de  cultivares  da  espécie
Physalis angulata L. em diferentes tipos de adubação química e orgânica, incluindo o pó
do sisal, para verificar a eficiência deste resíduo na produção desta espécie. Utilizou-se um
delineamento em blocos com sete tratamentos e seis repetições, cada repetição com cinco
plantas, sendo os tratamentos misturas de: 30% pó de sisal com 70% terra vegetal, 50% pó
de sisal e 50% terra vegetal, esterco de galinha com terra vegetal e solo, solo e esterco de
galinha,  terra  vegetal  e  areia,  adubo químico e  a  testemunha  sem adubo.  Os  tratamentos
compostos  com substratos  de  pó  de  sisal  com terra  vegetal  e  do  esterco  de  galinha  com
terra vegetal proporcionaram melhor resultado para as características analisadas. O menor
desenvolvimento da planta foi observado nos substratos compostos de terra vegetal e areia
e  a  testemunha  (sem  adubo).  Nas  condições  deste  experimento,  conclui-se  que  os
substratos de terra  vegetal  com pó de sisal  e  terra  vegetal  com esterco de galinha e  solo
proporcionaram  os  melhores  resultados,  sendo  estes  recomendados  para  a  produção  de
mudas.
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