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Introdução 
O cultivo de melão teve início no Brasil na década de 60 no Estado de São Paulo. Antes 

todo melão consumido e comercializado no país era proveniente da Espanha. Em 1970, a 

cultura sofreu um grande impulso e passou a ser cultivada principalmente em São Paulo e no 

Vale do São Francisco. Ao longo de décadas passadas, o melão firmou-se no semi-árido 

nordestino como opção de investimento de curto prazo, para vendas no mercado nacional e 

internacional.  

Este trabalho foi feito na empresa Agrícola Famosa em Icapuí-CE e tem o objetivo de 

demonstrar o incremento de grau brix com o uso do fertilizante especial Sun Red na cultura do 

melão em duas variedades bastante plantadas. 

Produtos aplicados e doses recomendadas 
Foi aplicado o produto da linha das Especialidades chamado Sun Red na dosagem de 

400ml/100lt de água distribuído na pulverização foliar em duas variedades de melão e nas 

seguintes fases respectivamente: 

 *Cantaloupe Americano: 47, 54 e 61 dias após transplante 

 *Pele de Sapo: 42, 47 e 52 dias após transplante  

 

*OBS: as variedades utilizadas no teste já são de uso comercial da Fazenda e 

possuem um ciclo de vida de 60 a 67 (Cantaloupe Americano) e 67 a 70 (Pele de Sapo) 

dias após transplante, a medição de grau Brix foi feita no dia da colheita em 

respectividade.  

Resultados obtidos 
As áreas que foram colocadas a disposição para testes e avaliações, foram submetidas aos 

mesmos tratos culturais e de adubação foliar diferenciando apenas nos produtos utilizados no 

intuito de incremento de °Brix.  

Parâmetro Medido Biolchim Testemunha 

°Brix 14,3° 13,5° 

Conclusão 
Com o uso do fertilizante especial Biolchim (Sun Red); aumentou em 0,8 °Brix em 

comparação com a testemunha que recebeu o tratamento da fazenda, essa diferença 

representa 7,5% a mais de grau Brix medido no fruto.  


