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Como o lúpulo se 
desenvolve?

Fotossíntese, absorção de 
nutrientes e formação de 

compostos
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AMINOÁCIDOS, PROTEÍNAS, etc.



Como podemos 
interferir nesses 

processos?
Planejamento da produção e 

utilização correta de tecnologia
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A PLANTA

• Humulus lupulus L. [Família Cannabinaceae 
(Cannabaceae)]

• Espécie dioica



A PLANTA

• Hábito trepador

6 m



A PLANTA

• Brota anualmente a partir de um rizoma 
lenhoso, vivendo entre 12 e 15 anos (25 anos 
em cultivos comerciais)



A PLANTA

• Final do outono: morte dos brotos aéreos e 
das raízes mais finas

• Inverno: repouso
• Final do inverno / início da primavera: rebrota



A PLANTA

• Plantio:
– Rizoma, em setembro / outubro 

ou
– Estaquia de ramos, até 

novembro / dezembro



ÁGUA

• Amenizar efeitos das altas temperaturas, já 
que é planta de clima frio

• 6 litros de água por dia



LUMINOSIDADE

• Tempo de exposição à luz variado:

9 horas diárias no inverno, associadas a muito frio
e

14 horas diárias no verão, associadas a calor

• Mínimo de 800 metros de altitude



LUMINOSIDADE
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NUTRIENTES do SOLO

• Solos arenosos a areno-argilosos
• pH entre 6 e 6,5
• Necessidade MUITO ALTA de FÓSFORO

(50 Kg por colheita por hectare)
• Necessidade ALTA de POTÁSSIO

(180 kg por colheita por hectare)



NUTRIENTES do SOLO

Sem correção da acidez Com correção da acidez

2 m



NUTRIENTES do SOLO
Acidez      Nitrogênio   Fósforo    Potássio      Cálcio      Magnésio Perda

pH 4,5

pH 5,0

pH 5,5

pH 6,0

pH 7,0
(neutro)

71,34%

53,67%

32,69%

19,67%

0,00%



RECOMENDAÇÕES

• Adquirir mudas de qualidade
• Escolher áreas com boa disponibilidade de 

água
• Estudar o local para implantação do cultivo, 

em função da luminosidade e temperatura
• Fazer análise de solo bem antes de iniciar o 

cultivo
• Buscar orientações e assistência técnica



Contatos:
alexandrejteixeira@gmail.com
(22) 2533-1350
(22) 9-9944-9246
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