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Resumo 

 

TOMAZ, Zeni Fonseca Pinto. Clonagem de porta-enxertos e produção de 
mudas de pessegueiro em sistemas de cultivo sem solo. 2013. 159f. Tese 
(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia. Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas,RS. 
 

 

Objetivou-se com o presente estudo obter mudas de pessegueiro em sistema 
de cultivo sem solo, a partir de porta-enxertos clonados através da 
miniestaquia. O experimento foi realizado em casa de vegetação com 
temperatura controlada e em estufa agrícola localizadas no Campo Didático e 
Experimental do Departamento de Fitotecnia, Faculdade de Agronomia Eliseu 
Maciel da Universidade Federal de Pelotas (UFPel/RS), no período de março  
de 2010 a novembro de 2011. Foram avaliadas variáveis referentes à 
porcentagem de miniestacas enraizadas; a sobrevivência das miniestacas após 
o transplantio para os sistemas de cultivo; o comprimento (cm); o número de 
brotações laterais; os diâmetros (mm) na base, 10 e 15cm; o conteúdo foliar de 
macronutrientes e micronutrientes dos porta-enxertos; o índice de pega da 
enxertia; o número de brotações laterais e a comprimento da cultivar copa 
enxertada. Os resultados obtidos demonstraram que no artigo 3  „Capdeboscq‟ 
apresentou 80% de porcentagem de sobrevivência em sistema de cultivo sem 
solo. O sistema de cultivo sem solo melhora o desenvolvimento das mudas 
autoenraizadas de pessegueiro, artigo 2, em relação à produção em 
embalagens. Os porta-enxertos das cultivares Okinawa e Flordaguard, artigos 
1 e 3, apresentaram em média 70% de índice de pega quando enxertado 
„Maciel‟ em sistema de cultivo sem solo. O teor médio dos macronutrientes 
apresenta relação semelhante naqueles determinados pela análise foliar, em 
amostras colhidas em pomares de pessegueiro, da região produtora de 
Pelotas. Os porta-enxertos clonais proporcionam maior altura de cultivar copa 
enxertada, artigos 4 e 5. O sistema de cultivo sem solo permite que as plantas 
tenham um desenvolvimento acelerado, com diminuição do ciclo vegetativo, 
podendo diminuir o tempo de obtenção de mudas. 

 

Palavras-chave: Prunus persica (L.) Batsch, miniestacas clonais, sistemas de 
cultivo sem solo, enxertia, conteúdo foliar de macronutrientes e micronutrientes, 
produção de mudas. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

TOMAZ, Zeni Fonseca Pinto. Cloning of rootstocks and production of 
peach seedlings without soil cultivation system. 2013. 159f. thesis 
(doctoral)-Graduate Program in Agronomy. Federal University of Pelotas, 
Pelotas, RS. 
  

  

The objective of this study to get peach seedlings without soil cultivation 
system, from of rootstocks cloned through minicutting. The experiment was 
conducted in a greenhouse with controlled temperature located in the Didactic 
Field and Experimental Plant Science Department, Federal University of 
Pelotas (UFPel-RS), in the period from March 2010 to November 2011. Were 
evaluated variables relating to the rooting percentage of minicutting; the survival 
of minicutting after transplanting cultivation systems; height (cm); the lateral 
shoot number; the diameter (mm) at the base, 10 and 15cm; the foliar contents 
of macronutrients and micronutrients of rootstocks; the index of establishment; 
the lateral shoot number and the height of the cultivation of grafted Cup. The 
obtained results demonstrated that in article 3 the rootstock 'Capdeboscq' 
presented surviving 80% percentage in soilless cultivation system. The system 
of cultivation without soil improves the self-rooted of peach seedlings 
development, article 2, in relation to production in packaging. The rootstocks of 
Okinawa and Flordaguard cultivars, articles 1 and 3, were on average 70% of 
the index of establishment when grafted 'Maciel' in system of cultivation without 
soil. The average content of macronutrients presents similar relationship for 
macronutrients determined by leaf analysis, sampled in peach orchards, 
producing region of Pelotas. Clonal rootstocks provide greater height of scion 
grafted, articles 4 and 5. The system of cultivation without soil allows plants to 
have a rapid development, with reduction of vegetative cycle time, and 
reduction of the time for the obtaining of seedlings. 

  

Keywords: Prunus persica (L.) Batsch, clonal minicuttings, growing system 
without soil, grafting, foliar content of macronutrients and micronutrients, 
seedling production. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

ARTIGO 1: DESENVOLMENTO DE PORTA-ENXERTOS DE PESSEGUEIRO  

OBTIDOS EM DUAS ÉPOCAS EM SISTEMA DE CULTIVO SEM SOLO 

Figura 1: Enraizamento de miniestacas de „Okinawa‟ e „Flordaguard‟ em casa 

de vegetação, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2010. Foto: Tomaz, 2013. ........... 60 

Figura 2: Miniestacas enraizadas de „Okinawa‟ e „Flordaguard‟ transplantadas 

em sistema de cultivo sem solo, 2010/2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. Foto: 

Tomaz, 2010/2011. .......................................................................................... 60 

Figura 3A: Comprimento de porta-enxertos de pessegueiro obtidos no outono  

em sistema de cultivo sem solo, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ............... 62 

Figura 3B: Comprimento de porta-enxertos de pessegueiro obtidos na 

primavera em sistema de cultivo sem solo, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013.

 ......................................................................................................................... 62 

Figura 4A: Número de brotações laterais de porta-enxertos de pessegueiro 

obtidos no outono em sistema de cultivo sem solo, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 

2013. ................................................................................................................ 63 

Figura 4B: Número de brotações laterais de porta-enxertos de pessegueiro 

obtidos na primavera em sistema de cultivo sem solo, 2011. Pelotas/FAEM-

UFPel, 2013. .................................................................................................... 63 

Figura 5A: Diâmetro na base do caule de porta-enxertos de pessegueiro 

obtidos no outono em sistema de cultivo sem solo, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 

2013. ................................................................................................................ 64 

Figura 5B: Diâmetro na base do caule de porta-enxertos de pessegueiro 

obtidos na primavera em sistema de cultivo sem solo, 2011. Pelotas/FAEM-

UFPel, 2013. .................................................................................................... 64 

Figura 6A: Diâmetro a 10cm de altura do caule de porta-enxertos de 

pessegueiro obtidos no outono em sistema de cultivo sem solo, 2010. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ............................................................................ 65 



Figura 6B: Diâmetro a 10cm de altura do caule de porta-enxertos de 

pessegueiro obtidos na primavera em sistema de cultivo sem solo, 2011. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ............................................................................ 65 

Figura 7A: Diâmetro a 15cm de altura do caule de porta-enxertos de 

pessegueiro obtidos no outono em sistema de cultivo sem solo, 2010. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ............................................................................ 66 

Figura 7B: Diâmetro a 15cm de altura do caule de porta-enxertos de 

pessegueiro obtidos na primavera em sistema de cultivo sem solo, 2011. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ............................................................................ 66 

ARTIGO 2: PRODUÇÃO DE MUDAS DE PESSEGUEIRO AUTO-

ENRAIZADAS 

Figura 1: Miniestacas autoenraizadas de „Bonão‟ transplantadas em sistema de 

embalagem com substrato comercial (esquerda) e em sistema de cultivo semi- 

hidropônico (direita), 2011.  FAEM/UFPel, Pelotas-RS, 2013. Foto: Tomaz, 

2011 ................................................................................................................. 86 

Figura 2: Miniestacas autoenraizadas de „Maciel‟ transplantadas em sistema de 

embalagem com substrato comercial (esquerda) e em sistema de cultivo semi- 

hidropônico (direita), 2011. FAEM/UFPel, Pelotas-RS, 2013. Foto: Tomaz, 

2011. ................................................................................................................ 86 

Figura 3: Comprimento das mudas de pessegueiro da cultivar copa Maciel 

autoenraizadas em sistema de cultivo semi-hidropônico e em embalagem com 

substrato comercial, 2011. FAEM/UFPel, Pelotas-RS, 2013............................ 87 

Figura 4: Comprimento das mudas de pessegueiro da cultivar copa Bonão 

autoenraizadas em sistema de cultivo semi-hidropônico e em embalagem com 

substrato comercial, 2011. FAEM/UFPel, Pelotas-RS, 2013............................ 88 

Figura 5: Número de brotações laterais das mudas de pessegueiro da cultivar 

copa Maciel autoenraizadas em sistema de cultivo semi-hidropônico e em 

embalagem com substrato comercial, 2011. FAEM/UFPel, Pelotas-RS, 2013. 88 

Figura 6: Número de brotações laterais das mudas de pessegueiro da cultivar 

copa Bonão autoenraizadas em sistema de cultivo semi-hidropônico e em 

embalagem com substrato comercial, 2011. FAEM/UFPel, Pelotas-RS, 2013. 89 

ARTIGO 3: CLONAGEM DE PORTA-ENXERTOS DE PESSEGUEIRO POR 

MEIO DE MINIESTAQUIA EM SISTEMAS DE CULTIVO SEM SOLO 



Figura 1: Miniestacas enraizadas de „Okinawa‟ e „Flordaguard‟ transplantadas 

em sistema de cultivo semi-hidropônico e NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 

2013. Foto: Tomaz, 2011. .............................................................................. 108 

Figura 2: Miniestacas enraizadas de „Capdeboscq‟ transplantadas em sistema 

de cultivo semi-hidropônico e NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2011. Foto: 

Tomaz, 2013. ................................................................................................. 109 

Figura 3A: Comprimento de porta-enxertos de pessegueiro em sistema de 

cultivo semi-hidropônico, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ........................ 110 

Figura 3B: Comprimento de porta-enxertos de pessegueiro em sistema de 

cultivo NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ............................................ 110 

Figura 4A: Número de brotações laterais de porta-enxertos de pessegueiro em 

sistema de cultivo semi-hidropônico, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ...... 111 

Figura 4B: Número de brotações laterais de porta-enxertos de pessegueiro em 

sistema de cultivo NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. .......................... 111 

Figura 5A: Diâmetro na base de porta-enxertos de pessegueiro em sistema de 

cultivo semi-hidropônico, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ........................ 112 

Figura 5B: Diâmetro na base de porta-enxertos de pessegueiro em sistema de 

cultivo NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ............................................ 112 

Figura 6A: Diâmetro a 10cm de porta-enxertos de pessegueiro em sistema de 

cultivo semi-hidropônico, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ........................ 113 

Figura 6B: Diâmetro a 10cm de porta-enxertos de pessegueiro em sistema de 

cultivo NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ............................................ 113 

Figura 7A: Diâmetro a 15cm de porta-enxertos de pessegueiro em sistema de 

cultivo semi-hidropônico. Pelotas/FAEM-UFPel, 2011. .................................. 114 

Figura 7B: Diâmetro a 10cm de porta-enxertos de pessegueiro em sistema de 

cultivo NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ............................................ 114 

ARTIGO 4: PRODUÇÃO DE MUDAS DE PESSEGUEIRO VIA ENXERTIA DE 

GEMA ATIVA E DORMENTE EM SISTEMA DE CULTIVO SEM SOLO 

Figura 1: Comprimento de mudas da cultivar Maciel enxertado sobre porta-

enxertos de pessegueiro em sistema de cultivo sem solo, 2010. Pelotas/FAEM-

UFPel, 2013. .................................................................................................. 131 

Figura 2: Número de brotações laterais de mudas da cultivar Maciel enxertado 

sobre porta-enxertos de pessegueiro em sistema de cultivo sem solo, 2010. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013 ........................................................................... 131 



Figura 3: Comprimento de mudas da cultivar Maciel enxertado sobre porta-

enxertos de pessegueiro em sistema de cultivo sem solo, 2011. Pelotas/FAEM-

UFPel, 2013. .................................................................................................. 132 

Figura 4: Número de brotações laterais de mudas da cultivar Maciel enxertado 

sobre porta-enxertos de pessegueiro em sistema de cultivo sem solo, 2011. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. .......................................................................... 132 

ARTIGO 5: PRODUÇÃO DE MUDAS DE PESSEGUEIRO CULTIVAR 

MACIEL ENXERTADAS EM PORTA-ENXERTO DE ORIGEM CLONAL E 

SEMINAL  

Figura 1: Porta-enxerto de „Okinawa‟ via semente em embalagem com 

substrato comercial, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. Foto: Tomaz, 2010. 145 

Figura 2: Comprimento dos porta-enxertos de pessegueiro clonados e via 

semente, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ................................................. 145 

Figura 3: Comprimento das mudas de pessegueiro clonados e via semente, 

2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ................................................................ 146 

Figura 4: Número de brotações laterais das mudas de pessegueiro clonados e 

via semente, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ........................................... 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lista de Tabelas 

 

ARTIGO 1: DESENVOLMENTO DE PORTA-ENXERTOS DE PESSEGUEIRO  

OBTIDOS EM DUAS ÉPOCAS EM SISTEMA DE CULTIVO SEM SOLO  

Tabela 1: Porcentagem de miniestacas sobreviventes de porta-enxertos de 

pessegueiro em sistema de cultivo sem solo em função da época, 2010/2011. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013.. ........................................................................... 61 

Tabela 2: Análise foliar de macronutrientes e micronutrientes de porta-enxertos 

de pessegueiro em sistema de cultivo sem solo, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 

2013. ................................................................................................................ 61 

ARTIGO 2: PRODUÇÃO DE MUDAS DE PESSEGUEIRO AUTO-

ENRAIZADAS 

Tabela 1: Porcentagem de sobrevivência de miniestacas herbáceas de 

cultivares copa de pessegueiro autoenraizadas em sistema de cultivo semi-

hidropônico e em embalagem com substrato comercial aos 45 dias após o 

transplante, 2011. FAEM/UFPel, Pelotas-RS, 2013 ......................................... 87 

ARTIGO 3: CLONAGEM DE PORTA-ENXERTOS DE PESSEGUEIRO POR 

MEIO DE MINIESTAQUIA EM SISTEMAS DE CULTIVO SEM SOLO  

Tabela 1: Porcentagem de miniestacas sobreviventes de porta-enxertos de 

pessegueiro em sistemas de cultivo semi-hidropônico e NFT, 2011. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. .......................................................................... 109 

Tabela 2: Análise foliar de macronutrientes e micronutrientes de plantas de 

„Capdeboscq‟ em sistema de cultivo semi-hidropônico e NFT, 2011. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. .......................................................................... 115 

Tabela 3: Massa fresca e seca da parte aérea e raiz de plantas de 

„Capdeboscq‟ em sistema de cultivo semi-hidropônico e NFT, 2011. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. .......................................................................... 115 

ARTIGO 4: PRODUÇÃO DE MUDAS DE PESSEGUEIRO VIA ENXERTIA DE 

GEMA ATIVA E DORMENTE EM SISTEMA DE CULTIVO SEM SOLO 



Tabela 1: Índice de pega de mudas da cultivar Maciel enxertado sobre porta-

enxertos de pessegueiro em sistema de cultivo sem solo, 2010/2011. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. .......................................................................... 130 

ARTIGO 5: PRODUÇÃO DE MUDAS DE PESSEGUEIRO CULTIVAR 

MACIEL ENXERTADAS EM PORTA-ENXERTO DE ORIGEM CLONAL E 

SEMINAL 

Tabela 1: Diâmetro dos porta-enxertos de pessegueiro clonados e via semente, 

2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. ................................................................ 146 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL ............................................................................ 18 

2. PROJETO DE PESQUISA PARA TESE DE DOUTORADO .................... 22 

2.1 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA ....................................................... 24 

2.2 HIPÓTESE ..................................................................................................... 28 

2.3 OBJETIVOS ................................................................................................... 29 

2.3.1 Geral ............................................................................................. 29 

2.3.2 Específicos ................................................................................... 29 

2.4 METAS ............................................................................................................ 29 

2.5 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................ 29 

2.5.1 Material Vegetal ............................................................................ 30 

2.5.2 Descrição dos experimentos ........................................................ 30 

2.5.3 Produção de mudas clonais de pessegueiro a partir de miniestacas 
em sistemas convencional e hidropônicos (NFT, DFT e com substrato) .. 30 

2.5.4 Preparo da solução nutritiva ......................................................... 32 

2.6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ............................................................ 34 

2.7 RECURSOS NECESSÁRIOS ..................................................................... 35 

2.7.1 Outras despesas ........................................................................... 36 

2.7.2 Outros serviços ............................................................................. 36 

2.7.3 Previsões de gastos ..................................................................... 36 

2.8 DIVULGAÇÃO PREVISTA .......................................................................... 37 

2.9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 37 

3. RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO ............................................. 41 

4. ARTIGO 1 ................................................................................................. 45 

4.1 Introdução ....................................................................................................... 47 

4.2 Material e métodos ....................................................................................... 49 



4.3 Resultados e discussão ............................................................................... 53 

4.4 Conclusão ....................................................................................................... 56 

5. ARTIGO 2 ................................................................................................. 67 

5.1 Introdução ....................................................................................................... 69 

5.2 Material e métodos ....................................................................................... 72 

5.3 Resultados e discussão ............................................................................... 76 

5.4 Conclusão ....................................................................................................... 78 

6. ARTIGO 3 ................................................................................................. 90 

6.1 Introdução ....................................................................................................... 91 

6.2 Material e métodos ....................................................................................... 94 

6.3 Resultados e discussão ............................................................................... 98 

6.4 Conclusão ..................................................................................................... 103 

7. ARTIGO 4 ............................................................................................... 116 

7.1 Introdução ..................................................................................................... 118 

7.2 Material e métodos ..................................................................................... 121 

7.3 Resultados e discussão ............................................................................. 125 

7.4 Conclusão ..................................................................................................... 127 

8. ARTIGO 5 ............................................................................................... 133 

8.1 Introdução ..................................................................................................... 134 

8.2 Material e métodos ..................................................................................... 136 

8.3 Resultados e discussão ............................................................................. 140 

8.4 Conclusão ..................................................................................................... 142 

9. CONCLUSÕES GERAIS ........................................................................ 148 

10. REFERÊNCIAS ...................................................................................... 149 

11. APÊNDICE .............................................................................................. 153 

 

 

 



 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 A fruticultura está presente em todos os estados brasileiros e, como 

atividade econômica, envolve mais de cinco milhões de pessoas que trabalham 

de forma direta e indireta no setor. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial 

de frutas, com colheita em torno de 40 milhões de toneladas ao ano, mas 

participa com apenas 2% do comércio global do setor, o que demonstra o forte 

consumo interno (ANUÁRIO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 2010).  

Dentre as frutas de clima temperado destaca-se a produção de 

pêssegos no Rio Grande do Sul, uma das culturas de maior relevância 

econômica, segundo Fachinello et al. (2011), o estado é o maior produtor do 

país com 65,1%; São Paulo 14,0%; Minas Gerais 11,8%; Paraná 7,5% e Santa 

Catarina 1,6%. A média de produtividade no Rio Grande do Sul (8,95 Kg ha-1), 

até 2010, ainda não atingiu seu potencial, em comparação a outros estados 

como Santa Catarina (12,36 Kg ha-1), Paraná (10,22 Kg ha-1) e São Paulo 

(21,06 Kg ha-1) (IBGE, 2012). 

Este fato deve-se à reduzida quantidade de pesquisas com porta-

enxertos, em contraste ao desenvolvimento de um grande número de cultivares 

copa adaptadas ao sul do Brasil. Além do fato de as mudas dos porta-enxertos 

utilizadas na região sul serem provenientes de caroços retirados da indústria, 

normalmente de cultivares tardias, este procedimento proporciona pomares 

com plantas desuniformes e suscetíveis a fitonematóides, não atendendo às 

exigências mínimas de qualidade de um bom porta-enxerto (MAYER et al., 

2005; WAGNER JUNIOR et al., 2008 e PAULA, 2011). 

Segundo De Rossi et al., (2004) o estudo de porta-enxertos para a 

cultura do pessegueiro é muito mais recente que sua difusão. No Hemisfério 

Norte, os estudos iniciaram-se antes da Primeira Guerra Mundial. Porém 

somente a partir da metade do século passado, foram obtidos resultados 

interessantes como „G.F. 43‟, na França; os clones da série „P.S‟. na Itália; 
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„Nemaguard‟ nos Estados Unidos e Canadá e, posteriormente, aqueles 

desenvolvidos na Espanha, como „Adafuel‟ e „Montizo‟.  

Dentre as alternativas de porta-enxertos utilizados para pessegueiro a 

literatura brasileira cita as cultivares Rei da Conserva, Talismã, Cristal, Biuti, 

Magno, „Aldrighi‟ e „Capdeboscq‟, porém sendo todos suscetíveis a 

Meloidogyne incognita e M. arenaria, sendo as duas últimas cultivares, no 

passado, as mais recomendadas para formação de porta-enxertos (MAYER et 

al., 2005). Já as cultivares Okinawa, R-15-2, Nemaguard, Nemared são 

consideradas resistentes a estas espécies de fitonematóides (FACHINELLO et 

al., 2000). 

Neste contexto, para a produção de mudas livres de pragas e doenças, 

torna-se prioridade a seleção de materiais de porta-enxertos adaptados às 

condições edafoclimáticas. Os porta-enxertos devem ainda apresentar vigor 

definido e crescimento uniforme. Assim, é fundamental o desenvolvimento de 

novas alternativas de porta-enxertos, preferencialmente clonais, em 

substituição aos tradicionais (DAMIANO & PALOMBI, 2000; FACHINELLO, 

2000). 

A técnica de propagação vegetativa através da micropropagação tem 

sido desenvolvida para inúmeras espécies frutíferas, como método alternativo e 

rápido. Para a produção clonal de porta-enxertos de diferentes espécies de 

Prunus, a micropropagação é uma técnica com aplicação crescente, 

principalmente na Europa (CAMPANA et al., 1994; HARADA & MURAI, 1996; 

DAMIANO & PALOMBI, 2000; PÉREZ-TORNERO et al., 2000). 

A propagação vegetativa, ao contrário da multiplicação por sementes, 

tem como principais vantagens a manutenção das características genéticas da 

planta matriz, a redução da fase juvenil e a obtenção de plantas uniformes 

(YAMAZOE & VILAS BOAS, 2003; LORETI & MORINI, 2008). 

Entre os métodos de propagação vegetativa destaca-se a estaquia, pois 

se caracteriza por ser de baixo custo e de fácil execução (FACHINELLO et al., 

2005). Porém, este tipo de propagação nem sempre é viável, especialmente 

quando a espécie ou cultivar apresenta baixo potencial de enraizamento, 

podendo estes resultados estar associados à necessidade de investimentos em 

infra-estrutura do viveiro para obtenção de resultados economicamente viáveis 

(HOFFMANN et al., 2003). No Brasil, alguns trabalhos apresentaram índices 
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superiores a 80% de enraizamento quando se trabalha em condições 

adequadas, porém este índice pode ser diferenciado de acordo com o genótipo 

(TOFANELLI et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2003; MINDÊLLO NETO et al., 

2004; MINDÊLLO NETO et al., 2006). Embora vários estudos já foram 

conduzidos com  objetivo de otimizar a propagação de porta-enxertos a partir 

da estaquia, devido às limitações já citadas, ainda não existe um protocolo 

eficiente para propagação em escala comercial.   

Neste sentido a produção de fruteiras em sistemas de cultivo sem solo é 

um processo novo e pode ser uma alternativa viável, com grande potencial. As 

vantagens do cultivo sem solo na produção de mudas são: precocidade de 

produção, adequado fornecimento de nutrientes minerais, condições para o 

desenvolvimento da planta e controle de pragas e doenças. O uso de sistemas 

de cultivo sem solo, combinado com propagação vegetativa, como a 

miniestaquia foi testado no sul do Brasil para obter qualidade e maior 

quantidade de plantas de espécies frutíferas que apresentam limitações para a 

propagação (SCHUCH & PEIL, 2012). 

Conforme relatado acima, esse método se constitui na produção de um 

elevado número de plantas, em um curto espaço de tempo e ocupando uma 

área física bastante reduzida, se comparada com os métodos convencionais de 

multiplicação. Portanto, é um procedimento de importância prática e potencial 

na agricultura, com especial enfoque na produção de plantas em larga escala. 

Além disso, a alta qualidade genética e sanitária das mudas é fator 

determinante para o sucesso da atividade frutícola. No entanto, o sistema de 

cultivo sem solo na produção de mudas pode melhorar a produção econômica 

e eficiente de plantas com caracteres superiores e na produção de materiais 

básicos e certificados. 

Tendo em vista o que foi exposto, a hipótese do trabalho é que a 

clonagem de porta-enxertos de pessegueiro pode ser feita por miniestaquia. 

Porta-enxertos obtidos por miniestaquia devem apresentar ótimo crescimento 

em sistemas de cultivo sem solo. A enxertia da cultivar copa em porta-enxertos 

clonados em sistemas de cultivo sem solo pode proporcionar mudas de alta 

sanidade e desenvolvimento precoce. 

Objetivou-se com o presente trabalho criar um novo método para a 

formação de mudas de pessegueiro através da clonagem de porta-enxertos e 



21 

 

produção destas sob condições de ambiente protegido e sistemas de cultivo 

sem solo, proporcionando um avanço no sistema produtivo de fruteiras de 

caroço. 
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UNIDADE: 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – FAEM 

DEPARTAMENTO:  

Fitotecnia 
 

PROGRAMA: 

Programa de Pós-Graduação em Agronomia 

LINHA DE PESQUISA: Melhoramento e Biotecnologia aplicados a plantas frutíferas 

 

TÍTULO DO PROJETO: Produção de mudas clonais de pessegueiro 
 

PRAZOS DE EXECUÇÃO: 

Início: 03/2009                              Término: 03/2012 
 

EQUIPE TÉCNICA: 

 

ALUNO(A): Zeni Fonseca Pinto Tomaz 

ORIENTADOR(A): Márcia Wulff Schuch 

CO-ORIENTADOR(A): Roberta Marins Nogueira Peil 

 

OBJETIVOS: Produzir conhecimento básico e aplicado que pode ser utilizado na produção de mudas 
clonais de pessegueiro em sistema convencional e hidropônico nos sistemas (NFT, DFT e com 
substrato) 

RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS (R$) 

1º ano                     2º ano                   3º ano 

Despesas.....................................................................................                      R$ 1.250,00                 R$ 1.350,00              R$ 1.450,00 

Material de consumo............................................................                              R$ 2.500,00                 R$ 2.192,00              R$ 1.500,00 

Serviços....................................................                                                          R$   700,00                  R$   800,00              R$    700,00 

 

Sub-total................................................................................                             R$  4.450,00               R$  4.342,00            R$ 3.650,00 

Imprevistos (10%)...............................................................                                R$    445,00                  R$   434,20               R$ 365,00 

TOTAL: R$ 13.686,20 

ASSINATURAS 

DATA 

ALUNO(A): _______________________________________________________________________             _______/_______/________ 

ORIENTADOR(A): _________________________________________________________________            _______/_______/________ 

CO-ORIENTADOR(A): ______________________________________________________________           _______/_______/________ 

COORDENADOR DO PROGRAMA: __________________________________________________           _______/_______/________ 
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2.1  ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

 

A fruticultura hoje é um dos segmentos mais importantes da agricultura 

brasileira, mesmo sendo o terceiro maior produtor mundial, grande parte da 

produção é destinada ao mercado interno. O agronegócio representa, 

aproximadamente, 21% do total do produto interno bruto (PIB), é o setor que 

pode responder mais rapidamente para a geração de emprego no Brasil já que 

investimentos da ordem de R$ 1milhão de reais na agricultura podem criar até 

182 empregos (LACERDA et al., 2004). 

Dentre as espécies de clima temperado cultivadas no Brasil, o 

pessegueiro (Prunus pérsica (L.) Batsch) produzido é insuficiente para atender 

a demanda por frutas in natura e derivados, paralelamente as perspectivas nos 

mercados interno e externo são promissoras. O pessegueiro é cultivado 

principalmente na região Sul e Sudeste do país, onde a cultura tem 

apresentado notável desenvolvimento devido às condições adequadas de clima 

(MINDÊLLO NETO et al., 2004). 

O pessegueiro é propagado por meio da enxertia de borbulhas de 

cultivares-copa em porta-enxertos oriundos de sementes, entretanto, dentro do 

conceito de certificação de mudas, constitui-se em uma prática não 

recomendada devido às variações genéticas que podem ocorrer (CASTRO & 

SILVEIRA, 2002). Já, com a propagação de porta-enxertos clonais, através da 

estaquia, permite a produção de grande quantidade de mudas idênticas à 

planta-matriz, formação de pomares homogêneos, facilidade na produção da 

muda, obtenção de elevadas produtividades e qualidade de seus frutos e, 

ainda, diminuição do período de juvenilidade das plantas, fazendo com que o 

pomar entre mais cedo em produção (LIONAKIS, 1984; CHALFUN & 

HOFFMANN, 1997; PRATI et al., 1999; NACHTIGAL, 1999). 

Os porta-enxertos mais utilizados na região sul do país são 

„Capdeboscq‟ e „Aldrighi‟, pelas características de vigor, resistência a pragas e 

doenças, aspectos qualitativos dos frutos e ausência de deformações 

morfológicas (CASTRO & SILVEIRA, 2002), enquanto, nos estados de São 

Paulo e Minas Gerais a cultivar Okinawa é o porta-enxerto mais utilizado pelos 

viveiristas, devido principalmente, a sua resistência à maioria dos nematóides 

do gênero Meloidogyne (NACHTIGAL & PEREIRA, 2000). Entretanto, o que 
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podemos observar é a utilização de sementes provenientes de indústrias de 

conserva, onde não se tem controle da origem dos caroços, ocasionando 

misturas de variedades, o que pode levar à desuniformidade do pomar 

(RUFATO & KERSTEN, 2000).  

Este método de propagação do pessegueiro apresenta alguns 

inconvenientes, como maior necessidade de mão-de-obra especializada, maior 

custo, maior tempo para obtenção das mudas, risco de segregação genética 

dos porta-enxertos e a mistura de cultivares, comprometendo a formação do 

pomar (FINARDI, 2003). A propagação pela estaquia torna-se mais vantajosa 

que a enxertia, pela facilidade de execução e redução do tempo necessário à 

produção da muda, evita à variabilidade genética e pode ser utilizado tanto 

para produção de porta-enxertos quanto para produção das copas (OLIVEIRA 

et al., 2003). 

A estaquia pode ser realizada com estacas, de acordo com sua 

consistência, podem ser classificadas em herbáceas, semilenhosas e lenhosas. 

São consideradas estacas herbáceas aquelas com folhas e com tecidos ainda 

não lignificados e que apresentam alta atividade meristemática, no entanto, 

dada a sua consistência tenra, apresentam o inconveniente de ter baixa 

resistência à desidratação, com posterior deterioração em condições 

ambientais adversas no processo de enraizamento. Estacas lenhosas são 

obtidas no período de dormência da planta, apresentam maior capacidade de 

sobrevivência e são altamente lignificadas. As estacas semilenhosas 

apresentam consistência intermediária entre a estaca herbácea e a lenhosa 

(FACHINELLO et al., 2005; XAVIER et al.,2009). 

As estacas semilenhosas com folhas ou lenhosas sem folhas, em ambos 

os casos, as mudas ficam prontas para o plantio no campo durante o inverno, 

mas, com a utilização de estacas semilenhosas, o tempo desde a estaquia até 

a obtenção da muda é menor (FINARDI, 1998). O uso desse método de 

propagação permite a obtenção de clones geneticamente superiores, 

provenientes de uma matriz comum, com necessidades climáticas, edáficas, 

nutricionais e de manejo idênticas (GOMES et al., 2002).  

Entretanto, ainda não se conhece o potencial de enraizamento de todas 

as cultivares de pessegueiro e seus caracteres morfofenológicos. O processo 

de formação de raízes em estacas de plantas frutíferas é afetado por um 
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grande número de fatores, que podem atuar isoladamente ou em conjunto. 

Entre os principais fatores destacam-se: a variabilidade genética, a condição 

fisiológica da planta matriz, a idade da planta, o tipo da estaca, a época do ano, 

as condições ambientais e o substrato (NACHTIGAL & PEREIRA, 2000).  

A propagação vegetativa comercial de mudas de pessegueiro, por 

estaquia, tem sido limitada por uma série de fatores como a falta de métodos 

eficientes de rejuvenescimento de material adulto e técnicas de manejo do 

ambiente de propagação, além da dificuldade no manejo da nutrição e 

transplante das estacas pós-enraizamento e, para tal, a implementação da 

miniestaquia poderá vir a ser decisiva. 

A técnica da miniestaquia segue os mesmos preceitos da estaquia 

convencional, no entanto, na miniestaquia as cepas iniciais são formadas de 

pequenos propágulos das plantas, com tamanhos entre 3-8 cm e com folhas e 

gemas, oriundos de plantas matrizes propagadas convencionalmente. A 

miniestaquia se apresenta como técnica promissora na produção de mudas 

clonais (SANTOS et al., 2000) e tem sido utilizada com êxito no Brasil, com o 

objetivo de avaliar inicialmente o potencial de enraizamento de espécies 

florestais (XAVIER e COMÉRIO, 1996; WENDLING et al., 2000; XAVIER et al, 

2003; ALCÂNTARA et al., 2007; WENDLING et al., 2007), porém, esta técnica 

expandiu-se para as espécies frutíferas onde destacam-se trabalhos com a 

cultura da ameixeira (Prunus salicina) (TONIETTO, et al., 2001), figueira (Ficus 

carica) (PIO et al., 2002a; PIO et al., 2002b), aceroleira (Malpiglia glabra) 

(RITZINGER e GRAZZIOTTI, 2005), goiabeira (Psidium guajava) (MARINHO et 

al., 2009), araçazeiro (Psidium cattleyanum) (AZEVEDO et al., 2008) e mirtileiro 

(Vaccinium spp.) (FISCHER, 2006). 

Em plantas do gênero Eucalyptus, a miniestaquia já se encontra bem 

desenvolvida, e as minicepas podem ser conduzidas em sistema de tubetes 

(com fertirrigação aérea ou por subirrigação), em vasos ou sistema 

semihidropônico (ALFENAS et al., 2004), sendo este último o mais utilizado 

atualmente em escala comercial. Em se tratando de outras espécies, como o 

pessegueiro não se tem estudos sobre a adaptação desta tecnologia na 

condução de miniestacas. 

Dentro do processo de enraizamento de estacas de Eucalyptus, as 

técnicas de microestaquia (ASSIS et al., 1992; XAVIER & COMÉRIO, 1996) e, 
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mais recentemente, a de miniestaquia (XAVIER & WENDLING, 1998; 

WENDLING et al., 2000) têm sido utilizadas com êxito na propagação de 

clones selecionados, o que possibilita consideráveis ganhos, decorrentes 

principalmente do aumento dos índices de enraizamento e da redução do 

tempo para formação da muda, pelo uso de propágulos com maior grau de 

juvenilidade. 

A utilização de sistemas hidropônicos, na produção de mudas, é 

amplamente empregado para fins de produção de mudas, que serão utilizadas 

nos próprios sistemas hidropônicos (MARTINEZ & SILVA FILHO, 2004). No 

entanto, a produção de mudas hidropônicas para outros fins de cultivo é um 

processo novo e com grande potencialidade em seu uso. Como vantagens dos 

sistemas hidropônicos, na produção de mudas, podem citar menor tempo na 

produção das mudas, fornecimento mais adequado dos nutrientes minerais, 

melhor condições para o desenvolvimento da muda e melhor controle de 

doenças e pragas. 

No Brasil, tem crescido nos últimos anos o interesse pelo cultivo em 

hidroponia, predominado o sistema NFT (Nutriente Film Technique). Muitos dos 

cultivos hidropônicos não obtêm sucesso, principalmente devido ao 

desconhecimento dos aspectos nutricionais deste sistema de produção, isto é, 

à formulação e manejo mais adequado das soluções nutritivas. Outros 

aspectos que também interferem, estão relacionados com o tipo de sistema de 

cultivo hidropônico (FURLANI, 2008). 

Para a instalação de um sistema de cultivo hidropônico é necessário 

também, que se conheça detalhadamente as estruturas básicas necessárias 

que o compõe (CASTELLANE & ARAUJO, 1994; COOPER, 1996; FAQUIN et 

al., 1996; MARTINEZ & SILVA FILHO, 1997; FURLANI, 1998). Os tipos de 

sistema hidropônico determinam estruturas com características próprias, sendo 

que os mais utilizados são: 

a) Sistema NFT (“nutrient film technique”) ou técnica do fluxo laminar de 

nutrientes: Este sistema é composto basicamente de um tanque de solução 

nutritiva, de um sistema de bombeamento, dos canais de cultivo e de um 

sistema de retorno ao tanque. A solução nutritiva é bombeada aos canais e 

escoa por gravidade formando uma fina lâmina de solução que irriga as raízes. 
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b) Sistema DFT (“deep film technique”) ou cultivo na água ou “floating”: 

Neste sistema a solução nutritiva forma uma lâmina profunda (5 a 20 cm) onde 

as raízes ficam submersas. Não existem canais e sim uma mesa plana onde 

fica circulando a solução, através de um sistema de entrada e drenagem 

característicos; 

c) Sistema com substratos: Para hortaliças frutíferas, flores e outras 

culturas que têm sistema radicular e parte aérea mais desenvolvidos, utilizam-

se vasos ou outros recipientes preenchidos com substratos comercias. Os mais 

usados são os compostos por casca de pinus e fibra de coco. Também são 

usados areia, argila expandida, pedras diversas (seixos, brita), vermiculita e 

outros (SOARES, 2002), para a sustentação da planta, onde a solução nutritiva 

é percolada através desses materiais e drenada pela parte inferior dos vasos, 

podendo retornar (sistema fechado) ou não (sistema aberto) ao tanque de 

solução.  

Segundo FAQUIN et al. (1996) a técnica de hidroponia exige o 

fornecimento dos nutrientes necessários ao crescimento das plantas de forma 

adequada e constante, para que se obtenha uma boa produtividade. 

Praticamente, todas as espécies vegetais podem ser cultivadas em hidroponia. 

A questão é escolher e adaptar o tipo de sistema à espécie que se deseja 

cultivar. 

Apesar do crescimento em importância do cultivo hidropônico, poucos 

estudos têm sido desenvolvidos para comparar a produção das espécies 

produzidas em ambiente protegido com as produzidas em cultivo tradicional, 

especialmente quando se trata de produção de mudas. 

 

2.2  HIPÓTESE 

A obtenção de mudas clonais de pessegueiro em ambiente protegido 

nos sistemas hidropônico (NFT, DFT e com substrato) pode viabilizar a 

produção comercial de mudas em larga escala. 
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2.3  OBJETIVOS 

2.3.1 Geral 

Elaborar conhecimento básico e aplicado que pode ser utilizado na 

produção de mudas clonais de pessegueiro hidropônico nos sistemas (NFT, 

DFT e com substrato) e avaliação do desenvolvimento e/ou crescimento das 

mesmas. 

 

2.3.2 Específicos 

 Estabelecer as miniestacas clonais de pessegueiro sob condições de 

ambiente protegido, para enraizamento e posterior transplante para os 

sistemas hidropônicos (NFT, DFT e com substrato) e avaliação de sua 

viabilidade econômica; 

 Gerar informação para viabilizar a produção comercial de mudas clonais 

de pessegueiro em larga escala. 

 

2.4  METAS 

 Desenvolver protocolo que possibilite a produção assexuada de mudas 

de pessegueiro a partir miniestacas dos porta-enxertos „Capdeboscq‟, 

„Aldrighi‟  e  „Okinawa‟ livres de patógenos e com uniformidade genética; 

 Enraizar as miniestacas dos porta-enxertos „Capdeboscq‟, „Aldrighi‟  e  

„Okinawa‟ sob condições de ambiente protegido, para posterior 

transplante para os sistemas hidropônicos (NFT, DFT e com substrato) e 

avaliação de sua viabilidade econômica; 

 Gerar informação alternativa para o problema de variabilidade genética 

de porta-enxertos, no manejo reprodutivo das miniestacas dos porta-

enxertos „Capdeboscq‟, „Aldrighi‟  e  „Okinawa‟ sob condições de 

ambiente protegido e, consequentemente, o tempo de obtenção destas 

mudas.  

 

2.5  MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho será conduzido em casa de vegetação e no Campo Didático 

e Experimental, do Departamento de Fitotecnia, Faculdade de Agronomia 
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Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas (UFPel/RS), no período de 

março de 2009 a fevereiro de 2012.  

Durante o período de duração de cada experimento, o manejo do 

ambiente das estufas será efetuado apenas por ventilação natural, mediante 

abertura diária das janelas laterais entre os horários das 8hs às 17hs. Em dias 

que ocorram baixas temperaturas, chuvas fortes e/ou alta umidade relativa do 

ambiente externo à estufa, esta será fechada parcial ou totalmente, 

dependendo das condições climáticas. 

2.5.1 Material Vegetal 

O material vegetal a ser utilizado para os experimentos de miniestaquia 

clonal de pessegueiro serão obtidos de plantas enxertadas sobre o porta-

enxerto Capdebosq, envasadas no Campo Didático e Experimental e de 

matrizeiro oriundo da Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS. 

2.5.2 Descrição dos experimentos 

Este estudo será composto por experimentos de dois fatores: cultivares 

de porta-enxerto de pessegueiro, com três níveis (Capdeboscq, Aldrighi e  

Okinawa) e sistemas de produção de mudas, com quatro níveis (convencional, 

hidropônico (NFT, DFT e com substrato)). 

 

2.5.3 Produção de mudas clonais de pessegueiro a partir de miniestacas em 

sistemas convencional e hidropônicos (NFT, DFT e com substrato)  

O experimento será conduzido em estufa túnel alto, nivelada, com o solo 

coberto por plástico, revestida de um filme de polietileno (150 μm de 

espessura), com dimensões de 22 x 5 x 2,5 m de altura, disposta no sentido 

Norte-Sul. 

Serão utilizadas miniestacas de três cultivares de pessegueiro, sendo 

elas Capdeboscq, Aldrighi e Okinawa, oriundas de ramos destacados de 

planta-martriz, com 1/3 de folha e aproximadamente 5cm de comprimento, 

lesão na base e imersas em AIB na concentração de 2000ppm por cinco 

segundos, enraizadas em caixas plásticas, tamanho 22 x 14 x 10 cm, contendo 
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vermiculita, mantidas em casa de vegetação à 25°C por 65 dias, após 

transplantadas para os sistemas de produção, conforme descrição: 

 No sistema convencional as plantas serão mantidas em sacos de 

polietileno preto, tamanho de 10 x 15 cm, com substrato composto 

por Plantmax® + vermiculita (1:1). 

 Para a montagem do sistema NFT, será utilizada bancada de cultivo, 

constituída de telha de fibrocimento de 3,66 m de comprimento e 

1,10m de largura e espessura de 6,0 mm, com seis canais de 5,0 cm 

de profundidade cada, previamente impermeabilizadas com plástico 

preto e parcialmente preenchidas com brita média previamente 

lavada. A bancada será colocada sobre cavaletes de madeira de 

0,85 m de altura e, com desnível de 2,0% para escoamento da 

solução nutritiva até o tanque de armazenamento de fibra de vidro 

(250 L). Através de um conjunto moto bomba de 1/4 HP, fixado ao 

tanque de armazenamento, a solução nutritiva será impulsionada 

para um cano de PVC (25 mm) perfurado, localizado na parte mais 

elevada das bancadas de cultivo. 

A bancada será coberta com plástico dupla-face branco-preto (150 µm 

de espessura), perfurado com orifícios para colocação das mudas, 

minimizando o aquecimento da solução nutritiva no canal de cultivo e a 

proliferação de algas devido à ação da luminosidade. O espaçamento utilizado 

será de 10 cm entre plantas nos canais de cultivo e 18 cm entre linhas (canais), 

totalizando 224 plantas por bancada.  

As plantas serão irrigadas através de fluxo intermitente de irrigação, 

programado através de um temporizador, responsável por acionar e desligar a 

moto bomba das bancadas de cultivo a intervalos de tempo pré- estabelecidos. 

Nas primeiras 12 horas após o transplante, o sistema de irrigação será mantido 

funcionando continuamente com o objetivo de evitar um eventual estresse 

hídrico às plantas. Após este período, o conjunto moto bomba será acionado 

durante 15 minutos a cada 1 hora, no período diário (das 08:00 h às 18:00 h) e, 

no período noturno, o sistema será ligado uma única vez, funcionando durante 

15 minutos. 

 No sistema de floating, as mudas das diferentes cultivares de 

pessegueiro serão colocadas em substrato de espuma fenólica (2,5 x 
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2,5 x 3 cm), previamente lavado, conforme recomendações de 

Furlani et al. (1999). Os cubos de espuma fenólica serão dispostos 

em um quadro para fertirrigação de mudas, sob ambiente protegido, 

já existente no campo experimental.  

 O sistema semi-hidropônico em canaletão consistirá em floreiras 

plásticas, com 80 cm x 20 cm. No interior do canaletão será colocada 

uma camada de 5 cm de brita para a drenagem, uma tela de 

sombreamento e uma camada de areia grossa. A forração com a tela 

de sombreamento servirá para evitar a mistura da brita com a areia. 

Os porta-enxertos de cada cultivar de pessegueiro será 

transplantadas para os canaletões, sendo doze mudas por canaletão, 

distribuídas em duas linhas espaçadas em 0,10 x 0,10 m entre 

plantas na linha. 

O delineamento experimental será em blocos casualizados, com doze 

tratamentos, cada um com quatro repetições, cada repetição composta por 

doze miniestacas.  

As avaliações serão realizadas no período inicial da instalação do 

experimento e aos 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias após a montagem do 

experimento, quando será avaliado o diâmetro de colo, altura de parte aérea, 

número de folhas, número de brotações e comprimento das brotações. Na 

última avaliação serão analisadas a massa fresca e massa seca total das 

plantas. 

Os dados obtidos serão submetidos à análise de variância e 

comparação de médias pelo Teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

Correlações lineares e regressões entre variáveis serão estabelecidas e 

consideradas significativas quando P  5%. 

 

2.5.4 Preparo da solução nutritiva 

Para o preparo das soluções nutritivas, os fertilizantes serão pesados 

conforme a formulação indicada. Em seguida, serão diluídos, separadamente, 

e então adicionados ao reservatório já contendo água. Após a diluição, o 

volume do reservatório será completado com água até atingir 400 litros, 
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realizando-se, em seguida, a completa homogeneização da solução nutritiva. 

Será efetuada a leitura da condutividade elétrica.  

A solução nutritiva será monitorada diariamente através das medidas de 

condutividade elétrica (empregando-se um eletrocondutivímetro digital) e de pH 

(empregando-se um pHmetro digital). 



34 

 

 

2
.6

  C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
T

IV
ID

A
D

E
S

 

D
e
s
e

n
v
o

lv
im

e
n

to
 d

a
s
 a

ti
v
id

a
d

e
s
 e

m
 m

e
s
e

s
, 
c
o

rr
e

s
p

o
n
d

e
n
te

 a
o

 p
e

rí
o

d
o

 d
e
 m

a
io

 d
e

 m
a

rç
o
 d

e
 2

0
0
9

 a
 f

e
v
e

re
ir
o

 d
e

 2
0
1

2
. 

  A
ti
v
id

a
d

e
s
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

M
 

A
 

M
 

J
 

J
 

A
 

S
 

O
 

N
 

D
 

J
 

F
 

M
 

A
 

M
 

J
 

J
 

A
 

S
 

O
 

N
 

D
 

J
 

F
 

M
 

A
 

M
 

J
 

J
 

A
 

S
 

O
 

N
 

D
 

J
 

F
 

R
e
v
is

ã
o

 B
ib

lio
g
rá

fi
c
a
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

  
  

E
la

b
o

ra
ç
ã

o
 d

o
 P

ro
je

to
 

 
  

  
X

 
X

 
X

 
X

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

E
n

ra
iz

a
m

e
n
to

 d
e
 

M
in

ie
s
ta

c
a

s
 

  
  

  
  

  
  

  
X

 
X

 
X

 
X

 
  

  
  

  
  

  
  

X
 

X
 

X
 

X
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

E
x
p

e
ri
m

e
n

to
s
 d

e
  

P
ro

d
u

ç
ã

o
 d

e
 m

u
d

a
s
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
 

 
 

 
  

  
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

A
v
a

lia
ç
õ

e
s
 d

o
s
  

E
x
p

e
ri
m

e
n

to
s
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X

 
X

 
X

 
 

 
X

 
X

 
X

 
 

X
 

X
 

X
 

 
 

 
 

 

A
v
a

lia
ç
ã

o
 d

o
s
 

re
s
u

lt
a

d
o

s
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

  
  

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

  
  

  
  

A
n

á
lis

e
 e

s
ta

tí
s
ti
c
a

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

  
  

  
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
  

  
  

  

R
e
d

a
ç
ã
o
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
X

 
X

 
X

 
  

D
e
fe

s
a
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
X

 

P
u

b
lic

a
ç
ã
o
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
X

 
 



35 

 

2.7  RECURSOS NECESSÁRIOS 

Os recursos necessários se destinam à manutenção da estrutura, aquisição 

de novos equipamentos para reposição e materiais de consumo (Quadro 1). 

DISCRIMINAÇÃO 

Custeio 

Material de consumo: Valor (R$) 

Fertilizantes solúveis 240,00 

Polietileno dupla face branco e preto (150 ; 60m²) para cobertura das bancadas*
 

120,00 

Plástico agrícola para cobertura da estufa (polietileno transparente: 150 ; 12m x 

50 m)* 
1.100,00 

Canos de PVC, junções, registros, cola, etc. 436,00 

Tábuas (cedrinho 0,15 x 6,00 m) para reparação das bancadas: 32 un.* 416,00 

Bandejas de alumínio para secagem de material vegetal: 500 un.* 75,00 

Cartucho de tinta para impressora: 1 un. 50,00 

Vidraria de laboratório (provetas, Erlenmeyers etc)* 100,00 

Sacos de papel para secagem de material vegetal: 100 un. 15,00 

Espuma fenólica (substrato para mudas; 1 caixa) 52,00 

Espuma biodegradável (substrato para mudas; 1 caixa)**  

Sacos de polietileno preto (1000 un.) 50,00 

Substrato Plantmax® (2 sacos) 29,00 

Vermiculita (2 sacos) 44,00 

Sub-total 2.757,00 

Equipamentos e material permanente: Valor (R$) 

Condutivímetro de bolso: 1 un.* 295,00 

pHmetro de bolso: 1 un.*
 

270,00 

Tanque armazenador de solução nutritiva (500 l: 4 un.)*         
      

1.600,00 

Tanque armazenador de solução nutritiva (250 l: 3 un.)* 600,00 

Bomba hidráulica de 1/4 hp com corpo anti-corrosão para impulsão da solução 

nutritiva: 1 un.*
 

700,00 

Sub-total 3.465,00 

Total Recursos 6.192,00 

 

* Material disponível. 

** Material obtido por doação da empresa fabricante. 
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2.7.1 Outras despesas 

 

 

2.7.2 Outros serviços 

 

Item Preço total (R$) 

Manutenção de equipamentos 2.200,00 

  

Subtotal 2.200,00 

 

 

Total  .............................................................................................  R$ 12.442,00 

Imprevistos: mais 10%sobre o valor total .................................. R$   1.244,20 

Total Geral ..................................................................................... R$ 13.686,20 

 

 

 

2.7.3 Previsões de gastos 

 

 1° Ano: 

Item Valor (R$) 

Outras despesas 1.250,00 

Material de consumo 2.500,00 

Outros serviços 700,00 

TOTAL 4.450,00 

 
 

Item Preço total (R$) 

Tinta preta para impressão 450,00 

Fotocópias 150,00 

Encadernações 50,00 

Impressão de baners 300,00 

Material bibliográfico 600,00 

Divulgação dos resultados/Congressos 800,00 

Diárias 1.700,00 

  

Subtotal 4.050,00 
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 2° Ano: 

Item Valor (R$) 

Outras despesas 1.350,00 

Material de consumo 2.192,00 

Outros serviços 800,00 

TOTAL 4.342,00 

 
 

 3° Ano: 

Item Valor (R$) 

Outras despesas 1.450,00 

Material de consumo 1.500,00 

Outros serviços 700,00 

TOTAL 3.650,00 

 
 

2.8  DIVULGAÇÃO PREVISTA 

Após a conclusão do trabalho, este será encaminhado para publicação 

em Congressos e também em Revista científica da área. 
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3. RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO 

 

O início do trabalho de campo deu-se no mês de março de 2010, com o 

enraizamento de miniestacas clonais de pessegueiro obtido de ramos 

herbáceos de porta-enxertos de pessegueiro das cultivares Okinawa e 

Flordaguard de plantas enxertadas sobre o porta-enxerto Capdebosqc, que 

estavam envasadas no próprio departamento de Fitotecnia. As estacas foram 

acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e articuladas 

Sampack® (10 x 13 x 20 cm), com perfurações no seu fundo para evitar 

acúmulo de água. O substrato utilizado foi a mistura de vermiculita média 

expandida e areia autoclavada (1:1v/v), mantidas em casa de vegetação a 

25°C por 60 dias. Após enraizamento e período de aclimatação as miniestacas 

foram transplantadas para o sistema de produção de cultivo sem solo. A 

solução nutritiva utilizada foi formulada de acordo com as necessidades da 

cultura do pessegueiro, preparada e armazenada em reservatórios de 250 L. 

As avaliações foram realizadas mensalmente, desde a instalação do 

experimento até o momento da enxertia, após eliminação completa da parte 

aérea dos porta-enxertos, as avaliações foram realizadas semanalmente. 

Foram avaliados a porcentagem de miniestacas enraizadas; a sobrevivência 

das miniestacas após o transplantio para o sistema de cultivo sem solo; a altura 

(cm); o número de brotações laterais; os diâmetros (mm) na base, 10 e 15cm; o 

conteúdo foliar de macronutrientes e micronutrientes dos porta-enxertos. 

Durante o período do experimento (de maio de 2010 a maio de 2011) fez-se, 

diariamente, o controle do ambiente através da abertura das laterais da estufa, 

de acordo com as condições climáticas, a irrigação das floreiras conforme a 

demanda da cultura, com solução nutritiva composta por Schuch & Peil (2012), 

cuja condutividade elétrica foi de 1,6 dSm-1 e o pH mantido entre 5,5 e 6,5 

através da adição de solução de correção à base de ácido sulfúrico (H2SO4 1N) 

ou hidróxido de potássio (KOH 1N), e mensalmente a areia das floreiras foram 

lavadas com água da chuva para evitar a concentração de sais. Em setembro 
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de 2010, em conseqüência de um temporal, a estufa precisou ser reformada, 

mas as plantas não sofreram nenhum dano. Outubro do mesmo ano foi 

realizado ajuste na solução nutritiva devido à deficiência do micronutriente 

manganês (clorose internerval, nas folhas mais novas), após análise nutricional 

das folhas no Laboratório de Química do Solo da UFPel. Em fevereiro de 2011 

verificou-se Oídio e Grapholita molesta, foram quatro aplicações de Folicur PM 

com intervalo de 15 dias e uso de armadilha com feromônio. 

Com o material vegetal restante da enxertia com „Maciel‟ e ramos de 

„Bonão‟, obtido de plantas matrizes da Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 

foram obtidas miniestacas para a montagem do segundo experimento, em 

dezembro de 2010. Após as miniestacas enraizadas, foram transplantadas 

para o sistema de embalagem com substrato comercial e em sistema de 

produção de cultivo sem solo. Para o preparo da solução nutritiva, os 

macronutrientes são pesados conforme a formulação indicada. Em seguida, 

são diluídos, separadamente, e então adicionados ao reservatório já contendo 

água. Após a diluição, o volume do reservatório é completado com água até 

atingir 400 litros, realizando-se, em seguida, a completa homogeneização da 

solução nutritiva e a medida do pH, que deve estar entre 5,5 e 6,5, para então 

adicionar os produtos contendo os micronutrientes. Este experimento foi 

conduzido em estufa tipo Capela, diariamente fez-se o controle do ambiente 

através da abertura das laterais da estufa, de acordo com as condições 

climáticas, a irrigação das floreiras conforme a demanda da cultura, com 

solução nutritiva e semanalmente nas embalagens com substrato comercial. 

Durante o período de condução do experimento, as médias mensais de 

temperatura e umidade dentro da estufa plástica, foram monitoradas por meio 

de termômetros de mínima e máxima. Foram avaliados a porcentagem de 

miniestacas enraizadas, a sobrevivência das miniestacas após transplantio 

para o sistema de embalagem com substrato comercial e sistema de cultivo 

sem solo, após mensalmente, altura (cm) e número de brotações laterais.  

Para o terceiro experimento em novembro de 2010, foi utilizado para o 

enraizamento de miniestacas clonais de pessegueiro, ramos herbáceos de 

porta-enxertos das cultivares Okinawa e Flordaguard e posterior enxertia de 

gema dormente com „Maciel‟. Também foram enraizadas miniestacas da 

cultivar Capdebosqc, a partir de ramos herbáceos de matrizeiro localizado no 
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viveiro Frutplan Mudas Ltda., Pelotas/RS, após transplantadas para os 

sistemas de cultivo (Sem solo e NFT),  constituindo minijardim clonal. Após 

enraizamento e período de aclimatação as miniestacas foram transplantadas 

para os sistemas de produção de cultivo sem solo e NFT em estufa modelo 

“Arco Pampeana”. Durante a produção e desenvolvimento das mudas, 

diariamente, fez-se o controle do ambiente através da abertura das laterais da 

estufa, de acordo com as condições climáticas, realizou-se a irrigação das 

floreiras conforme a demanda da cultura e irrigadas através de fluxo 

intermitente de irrigação, programado através de temporizador, responsável por 

acionar e desligar a moto bomba das bancadas de cultivo a intervalos de tempo 

pré-estabelecidos. A solução nutritiva era monitorada através das medidas de 

condutividade elétrica (empregando-se um eletrocondutivímetro digital) e de pH 

(empregando-se um pHmetro digital). Durante o período de condução do 

experimento, as médias mensais de temperatura e umidade dentro da estufa 

plástica, foram monitoradas por meio de termômetros de mínima e máxima. Em 

maio de 2011, pouco antes da enxertia de gema dormente, os porta-enxertos 

„Okinawa‟ e „Flordaguard‟ do sistema NFT sofreram com o ataque de formigas 

cortadeiras, impossibilitando a enxertia destes. Nos porta-enxertos do sistema 

de cultivo sem solo foram enxertadas borbulhas da cultivar Maciel oriundas da 

Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS. Aos 30 dias após a enxertia, foi 

retirada a fita plástica do enxerto e realizado a quebra (a 5cm acima do ponto 

de enxertia) dos porta enxertos, após a brotação da borbulha, no final do 

inverno a eliminação completa da copa, com corte em bisel rente acima do 

ponto de emissão do enxerto, em ambos porta-enxertos. As variáveis 

analisadas nas datas de avaliações foram: a porcentagem de miniestacas 

enraizadas; a sobrevivência das miniestacas após o transplantio para os 

sistemas de cultivo; a altura (cm); o número de brotações laterais; os diâmetros 

(mm) na base, 10 e 15cm; o conteúdo foliar de macronutrientes e 

micronutrientes dos porta-enxertos „Capdebosqc‟, seguindo-se a metodologia 

descrita por Tedesco et. al (1995); o índice de pega da enxertia; o número de 

brotações laterais e a altura da cultivar copa enxertada. 

A partir dos resultados, foi definido por Schuch & Peil (2012) o sistema 

de cultivo sem solo para a produção de mudas e sua patente se encontra em 

trâmite, também foram gerados cinco artigos científicos para serem publicados 
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em revistas científicas, os quais são apresentados a seguir, os artigos estão 

nas normas da Revista Scientia Horticulturae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. ARTIGO 1 
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Resumo 

A propagação vegetativa comercial de mudas de pessegueiro por estaquia no 

Brasil tem sido limitada por alguns fatores, como a falta de técnicas apropriadas de 

manejo do ambiente de propagação, além da dificuldade no manejo da nutrição e da 

sobrevivência das estacas pós-enraizamento. Objetivou-se com o presente experimento 

avaliar o crescimento e a sobrevivência de porta-enxertos de pessegueiro clonados 

através da miniestaquia em sistema de cultivo sem solo, obtidos em duas épocas. O 

trabalho foi conduzido em casa de vegetação com temperatura controlada e estufa 

agrícola localizadas no Campo Didático e Experimental do Departamento de Fitotecnia, 

mailto:zfptomaz@yahoo.com.br
mailto:marciaws@ufpel.tche.br
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Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel/RS), no período de março  a dezembro de 2010 e no período de novembro de 

2010 a maio de 2011. O material vegetal utilizado para o enraizamento de miniestacas 

de pessegueiro foi obtido de ramos herbáceos de porta-enxertos de pessegueiro das 

cultivares Okinawa, Flordaguard. Mini-estacas do porta-enxerto ‗Flordaguard‘ obtidos 

no outono apresentaram maior porcentagem de sobrevivência em sistema de cultivo sem 

solo e as mini-estacas de porta-enxertos da cultivar Okinawa obtidos na primavera 

apresentam mais precocemente diâmetro adequado para a realização da enxertia. Os 

teores foliares de macronutrientes e micronutrientes seguiram uma ordem decrescente 

do pessegueiro, N>K>Ca>Mg>P>S e Fe>Mn>B>Zn>Cu.   

Palavras-chave: Prunus persica, miniestacas clonais, sistema de cultivo sem solo, 

solução nutritiva, macronutrientes e micronutrientes. 

 

Abstract 

The commercial propagation by cuttings of peach seedlings in Brazil has been 

limited by factors such as lack of appropriate techniques in handling the propagation 

environment, besides the difficulty in the management of nutrition and survival of post-

rooting cuttings. The objective of this experiment was to evaluate the growth and 

survival of seedlings from peach rootstocks cloned by minicutting in soilless system and 

via seed packing with commercial substrate after grafting the scion. The study was 

conducted in a greenhouse with controlled temperature and located in the Didactic and 

Experimental Field, Department of Plant Science, Faculty of Agronomy Eliseu Maciel 

of Federal University of Pelotas (UFPel / RS), from March to  December 2010 and from 

November 2010 to May in 2011. The plant material used for the rooting of clonal of 

peach tree was obtained from herbaceous rootstocks of peach cultivars Flordaguard and 
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Okinawa. Mini-cuttings of the rootstock 'Flordaguard' obtained in autumn had higher 

survival percentage in soilless system and mini-cuttings of rootstock cultivar Okinawa 

in the spring have obtained more quickly diameter suitable for grafting. The foliar 

concentrations of macronutrients and micronutrients followed a descending order of 

peach, N>K>Ca>Mg>P>S and Fe>Mn>B>Zn>Cu.  

Keywords: Prunus persica, clonal cuttings, soilless growing system, nutrient solution, 

macronutrients and micronutrients. 

 

4.1  Introdução  

Na região Sul do País, comumente são utilizados como material propagativo 

para porta-enxertos, caroços provenientes de diversas cultivares-copa de maturação 

tardia, obtidas junto às indústrias que processam pêssego, aumentando ainda mais a 

variabilidade genética e o vigor dos porta-enxertos (PEREIRA & MAYER, 2005). 

Beckman & Lang (2003) destacaram que a taxa média de polinização cruzada em 

pessegueiro é de 2 a 6 % e que o uso de porta-enxertos obtidos por sementes constitui 

uma importante limitação à uniformidade dos pomares. 

Já a propagação do porta-enxerto através de estacas é justificada pela 

uniformidade da descendência e facilidade de produção da muda, por dispensar a 

enxertia, diminuindo o custo e o tempo para sua obtenção (CHALFUN & 

HOFFMANN, 1997). Na estaquia, um segmento destacado da planta matriz (estaca) é 

capaz de regenerar parte ou partes que nele estejam em falta, originando uma planta 

nova e completa, graças à totipotência e à desdiferenciação das células somáticas 

vegetais. Cada estaca é constituída por segmento de um ramo com gemas apicais e/ou 

laterais, podendo ser lenhosa ou herbácea (HARTMANN et al., 2008). 
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Entretanto, ainda não se conhece o potencial de enraizamento de grande parte 

das cultivares de pessegueiro e seus caracteres morfofenológicos. O processo de 

formação de raízes em estacas de plantas frutíferas é afetado por um grande número de 

fatores, que podem atuar isoladamente ou em conjunto. Entre os principais fatores 

destacam-se: a variabilidade genética, a condição fisiológica da planta matriz, a idade da 

planta, o tipo da estaca, a época do ano, as condições ambientais e o substrato 

(NACHTIGAL & PEREIRA, 2000).  

A propagação pela estaquia torna-se mais vantajosa que a enxertia, pela 

facilidade de execução e redução do tempo necessário à produção da muda, por evitar a 

variabilidade genética e poder ser utilizada tanto para produção de porta-enxertos 

quanto para produção das copas (OLIVEIRA et al., 2003). 

Embora já tenham sido realizados diversos estudos acerca do assunto, as 

diferenças de comportamento entre as cultivares, quanto à resposta ao enraizamento, 

têm sido limitante na utilização comercial desse método no Brasil. No entanto, países 

como Israel, Itália e Estados Unidos já utilizam a estaquia na produção comercial de 

mudas (OLIVEIRA, 2002). 

A propagação vegetativa comercial de mudas de pessegueiro por estaquia no 

Brasil tem sido limitada por alguns fatores, como a falta de técnicas apropriadas de 

manejo do ambiente de propagação, além da dificuldade no manejo da nutrição e da 

sobrevivência das estacas pós-enraizamento e, para tal, a implementação da 

miniestaquia poderá vir a ser decisiva. 

Em plantas do gênero Eucalyptus, a miniestaquia já se encontra bem 

desenvolvida, podendo as mudas serem produzidas em sistema de tubetes (com 

fertirrigação aérea ou por subirrigação), vasos ou sistema semihidropônico (Alfenas et 

al., 2004), sendo este último o mais utilizado atualmente em escala comercial. Em se 
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tratando de outras espécies, como o pessegueiro, não se tem estudos sobre a adaptação 

desta tecnologia na condução de miniestacas. 

Apesar de terem sido realizadas diversas pesquisas sobre enraizamento 

adventício em porta-enxertos e cultivares-copa de pessegueiro, a formação de pomares 

comerciais com este método de propagação ainda não é utilizado no Brasil, 

especialmente por exigir maiores conhecimentos técnicos e pela falta de informações 

sobre o comportamento no campo de plantas assim propagadas (PEREIRA & MAYER, 

2005). 

A produção de mudas de pessegueiro em sistema de cultivo sem solo poderá ser 

uma alternativa para a produção de mudas certificadas, com a clonagem de porta-

enxertos por miniestaquia e, após, a enxertia da cultivar copa. Com a finalidade de 

desenvolver nova tecnologia para a propagação vegetativa de mudas de pessegueiro o 

objetivo do presente trabalho foi avaliar o crescimento e a sobrevivência de porta-

enxertos de pessegueiro clonados através da miniestaquia, obtidos em duas épocas em 

sistema de cultivo sem solo. 

 

4.2  Material e métodos  

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação com temperatura controlada e 

estufa agrícola localizadas no Campo Didático e Experimental do Departamento de 

Fitotecnia, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel/RS), no período de março  a dezembro de 2010 e no período de novembro de 

2010 a maio de 2011. 

Durante o período de produção dos porta-enxertos, o manejo do ambiente da 

estufa foi efetuado apenas por ventilação natural, mediante abertura diária das janelas 

laterais entre os horários das 8h às 17h. Em dias que ocorreram baixas temperaturas, 
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ventos, chuvas fortes e/ou alta umidade relativa do ambiente externo, a estufa ficava 

total ou parcialmente fechada, dependendo das condições climáticas. 

Foram adotadas duas épocas para a obtenção das miniesracas dos porta-enxertos 

de pessegueiro, (Outono (semilenhosa) e Primavera (herbácea)) e duas cultivares 

(‗Okinawa‘ e ‗Flordaguard‘), constituindo o experimento, a seguir descrito: 

O material vegetal utilizado para o enraizamento de miniestacas clonais de 

pessegueiro foi obtido de ramos herbáceos de porta-enxertos de pessegueiro das 

cultivares Okinawa e Flordaguard de plantas enxertadas sobre o porta-enxerto 

Capdebosqc, que estavam envasadas no próprio departamento.     

Em março de 2010 (Outono (semilenhosa)) e em novembro de 2010 (Primavera 

(herbácea)) na casa de vegetação foram preparadas as miniestacas, das cultivares de 

porta-enxertos de pessegueiro Okinawa e Flordaguard, contendo duas a três gemas e 

uma folha cortada ao meio. Com o auxílio de um canivete, realizou-se lesão superficial 

na base da estaca e após procedeu-se imersão por 5 segundos em solução de 2000 mgL
-1

 

de ácido indolbutírico. A seguir, as estacas foram acondicionadas em embalagens 

plásticas transparentes e articuladas Sampack® (10 x 13 x 20 cm), com perfurações no 

seu fundo para evitar acúmulo de água (Figura 1).  

O substrato utilizado foi uma mistura de vermiculita média expandida e areia 

autoclavada (1:1v/v), previamente umedecidas com água. Durante o enraizamento, 

sempre que necessário, procedeu-se o borrifamento com água, mantendo-se as caixas 

fechadas para evitar a desidratação. Semanalmente, aplicou-se fungicida Captan (3 g L
-1

 

do produto comercial em água). As miniestacas, assim acondicionadas, foram mantidas 

em casa de vegetação a 25°C por 60 dias, conforme metodologia descrita por Timm, 

(2011), sendo posteriormente transplantadas para o sistema de produção, conforme 

descrição: 
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Após transferidas para estufa modelo ―Arco Pampeana‖, com estrutura metálica, 

nivelada, com o solo coberto por plástico, revestida de um filme de polietileno de baixa 

densidade (150 μm de espessura) e disposta no sentido Norte-Sul. 

O sistema de cultivo sem solo para a produção das mudas foi definido por 

Schuch & Peil, (2012) e sua patente se encontra em trâmite. 

Depois de enraizadas, no dia 20/05/2010 e no dia 13/01/2011, as miniestacas 

foram transferidas para um sistema de cultivo sem solo, em estufa, constituído de 

floreiras plásticas (80 cm x 20 cm) contendo areia média (Figura 2). No interior das 

floreiras foi colocada uma camada de 5 cm de brita para a drenagem, uma tela de 

sombreamento e uma camada de areia média de aproximadamente 12 cm. A forração 

com a tela de sombreamento serviu para evitar a mistura da brita com a areia. Durante a 

produção e desenvolvimento dos porta-enxertos, diariamente, realizou-se a irrigação das 

floreiras conforme a demanda da cultura, com solução nutritiva composta por Schuch & 

Peil, (2012), cuja condutividade elétrica foi de 1,6 dSm
-1

 e o pH mantido entre 5,5 e 6,5 

através da adição de solução de correção à base de ácido sulfúrico (H2SO4 1N) ou 

hidróxido de potássio (KOH 1N). 

A solução nutritiva era monitorada através das medidas de condutividade 

elétrica (empregando-se um eletrocondutivímetro digital) e de pH (empregando-se um 

pHmetro digital). 

Este estudo foi composto por experimento bifatorial: cultivares de porta-enxertos 

de pessegueiro (Okinawa e Flordaguard) em sistemas de cultivo sem solo e duas épocas 

de obtenção da miniestacas (Outono (semilenhosa) e Primavera (herbácea)). 

O experimento foi instalado seguindo o delineamento inteiramente casualizado, 

a casualização foi realizada por meio de recursos computacionais, utilizando como 
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ferramenta o programa Winstat, através do qual foi feito sorteio para atribuir os 

tratamentos. 

Os tratamentos foram constituídos com quatro repetições de 12 miniestacas, das 

cultivares de pessegueiro Okinawa e Flordaguard transplantadas em sistema de cultivo 

sem solo. 

Durante a condução dos experimentos, as variáveis analisadas foram: a 

porcentagem de miniestacas enraizadas; a sobrevivência das miniestacas após o 

transplantio para o sistema de cultivo sem solo; o comprimento (cm), com o uso de 

trena; o número de brotações laterais; os diâmetros (mm) na base, 10 e 15cm, com 

paquímetro digital; o conteúdo foliar de macronutrientes e micronutrientes dos porta-

enxertos, seguindo-se a metodologia descrita por TEDESCO et. al (1995).  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e 

comparação de médias pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade das variáveis 

analisadas sequencialmente (nas diferentes datas). Regressões entre variáveis 

estabelecidas e consideradas significativas quando P  5% através do programa 

estatístico WinStat (MACHADO & CONCEIÇÃO, 2007). 

Para as variáveis de porcentagem de enraizamento e sobrevivência, os dados 

foram transformados em arc sen [raiz (%)] e reconvertidos 100 (sen z)². Para a variável 

número de brotações laterais houve a necessidade de transformação dos dados em raiz 

(x+0,5) e reconvertidos (x+0,5)². 

Durante o período de condução do experimento, as médias mensais de 

temperatura e umidade foram monitoradas pela Estação Agroclimatológica de Pelotas 

localizada a aproximadamente 500 m do local onde foi executado o experimento 

(Apêndice 7 e 8). 
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4.3  Resultados e discussão 

Através da interpretação dos dados da análise de variância, constatou-se que não 

houve diferença significativa entre os dois porta-enxertos para a variável porcentagem 

de miniestacas enraizadas. As cultivares Flordaguard e Okinawa obtiveram 

respectivamente 73 e 71% de enraizamento com a utilização de 2000 mg L
-1

 de ácido 

indolbutírico em substrato constituído da mistura de vermiculita e areia. 

Já para a sobrevivência das miniestacas, após transplantio houve interação entre 

as cultivares e a época de obtenção dos porta-enxertos, sendo que a cultivar Flordaguard 

foi significativamente superior à cultivar Okinawa no outono, porém ‗Okinawa‘ não 

diferiu estatisticamente  na primavera (Tabela 1). Estes percentuais de enraizamento 

condizem com os valores observados por MAYER et al. (2009), que obtiveram em 

alguns genótipos de pessegueiro até 87% de estacas enraizadas aptas ao transplantio. As 

diferentes respostas encontradas entre as cultivares evidenciam o que outros autores 

(Trevisan, 2000; Oliveira et al., 2003; Tofanelli et al., 2003) constataram, que as 

características genéticas afetam a capacidade de enraizamento das estacas e por 

conseguinte a sobrevivência das mesmas. 

Ambos os porta-enxertos, apesar do comportamento diferenciado das linhas de 

tendência, alcançaram o comprimento médio de 105cm aos 190 dias para miniestacas 

obtidas no outono . Observa-se que o crescimento inicial do ‗Flordaguard‘ foi menor 

que o ‗Okinawa‘, provavelmente, devido a características intrínsecas a cultivar (Figura 

3A). Já os porta-enxertos obtidos na primavera, alcançaram comprimento médio de 55 e 

65cm aos 120 dias para ‗Okinawa‘ e ‗Flordaguard‘(Figura 3B). Picolotto et al. (2007), 

estudando diferentes misturas de substratos na formação de mudas de pessegueiro a 

partir de caroços em embalagem, observou para ‗Okinawa‘  comprimento médio entre 

35,3 e 41,2cm aos 180 dias após o início da emergência. Para Souza (2010), plantas do 
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porta-enxerto ‗Okinawa‘,  aos 31 dias após semeadura, foram transferidas e mantidas 

por 84 dias em hidroponia, mostraram crescimento vegetativo, atingindo, em média, 

78,67 cm de comprimento. Franco & Prado (2006) observaram em mudas de goiabeira 

propagadas vegetativamente e cultivadas em diferentes soluções nutritivas durante 90 

dias, comprimento médio de 42,5cm para cultivar Paluma. 

Para variável número de brotações laterais ficou evidenciado um comportamento 

linear para as miniestacas dos dois porta-enxertos coletadas no outono. Aos 170 dias 

após transplante, observou-se o maior número de brotações para ambas as cultivares: 

10,47 e 4,99 para ‗Okinawa‘ e ‗Flordaguard‘ respectivamente (Figura 4A). Entretanto, 

os porta-enxertos obtidos na primavera, apresentaram respostas diferentes, para 

‗Okinawa‘ verificou-se comportamento quadrático polinomial e para cultivar 

Flordaguard linear. Observou-se que aos 120 dias após transplante, ambas cultivares 

obtiveram 7,14 e 4,88 número de brotações para ‗Okinawa‘ e ‗Flordaguard‘ 

respectivamente (Figura 4B). 

A variável diâmetro dos porta-enxertos estudados apresentou comportamento 

semelhante, e foi possível observar o desenvolvimento em um período de 190 e 120 dias 

no sistema de cultivo sem solo.  

A cultivar Okinawa apresentou comportamento linear na base, a 10 e 15cm de 

comprimento e apresentou diâmetros superiores à cultivar Flordaguard, quando obtidos 

no outono e na primavera. Aos 140 dias, no mês de outubro, a brotação oriunda das 

miniestacas de outono apresentou diâmetros de 4,89; 4,46 e 4,28mm na base, a 10 e a 

15cm de altura (Figuras 5A, 6A e 7A), entretanto, não foi possível realizar a enxertia 

nesta época, porque não havia borbulhas prontas. Os porta-enxertos obtidos na 

primavera, aos 90 dias, no mês de abril, a brotação oriunda das miniestacas da cultivar 

Okinawa apresentou diâmetros de 5,01; 4,42 e 4,03mm na base, a 10 e a 15cm de altura 
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(Figuras 5B, 6B e 7B). Porta-enxertos com diâmetro acima de 3,2mm, considerado 

limite mínimo, são adequados para a realização da enxertia. No entanto, MAYER et al. 

(2005), obteve 77,67% de estacas de ‗Okinawa', utilizando como critério do diâmetro 

mínimo de 3,2mm, que apresentavam diâmetro adequado à realização da enxertia 

somente 8,5 meses após o transplantio. Estes períodos para a produção de porta-

enxertos diferem daqueles obtidos para a produção em sementeiras e viveiros, nas 

condições do Sul do país. Segundo FINARDI (1998), os caroços devem ser plantados 

em abril/maio para que a repicagem seja feita em julho/agosto, caso os caroços não 

tenham sido plantados diretamente nos viveiros, e originarem plantas aptas à enxertia 

em novembro/dezembro, levando assim até 8 meses para serem enxertadas. 

Mediante análise de variância constatou-se que não houve efeito significativo 

para a variável análise foliar de macronutrientes e micronutrientes de porta-enxertos de 

pessegueiro em sistema de cultivo sem solo. Apenas o macronutriente Magnésio foi 

estatisticamente superior para ‗Okinawa‘, demonstrando uma maior eficiência de 

absorção desta cultivar (Tabela 2). As folhas são importantes centros metabólicos e a 

análise foliar reflete o estado nutricional da planta com mais fidelidade. SOUZA et al., 

(2010) em trabalho com teor foliar de macro e micronutrientes de cultivares de 

pessegueiro observou valores 3,33; 3,43; 3,55 e 3,58 g Kg
-
¹ de Mg para ‗Capdebosqc‘, 

‗Tsukuba‘, ‘Aldrighi‘ e ‗Flordaguard‘ respectivamente, estes valores condizem com os 

encontrados para a cultivar Flordaguard. Os teores foliares de macronutrientes e 

micronutrientes seguiram uma ordem decrescente do pessegueiro, N>K>Ca>Mg>P>S e 

Fe>Mn>B>Zn>Cu (Tabela 2). Estes resultados diferem para macronutrientes e 

micronutrientes encontrados por (Souza et al., 2010) N>Ca>K>Mg>P>S e 

Mn>Fe>B>Zn>Cu em função de solução nutritiva proposta por FAQUIN & 

CHALFUN (2009). Mas, corroboram com (Fachinello et al., 2007) para 
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micronutrientes, determinados pela análise foliar, em amostras colhidas em pomares de 

pessegueiro, cultivar Aldrighi, da região produtora de Pelotas. 

 

4.4  Conclusão 

1. Mini-estacas do porta-enxerto ‗Flordaguard‘ obtidos no outono 

apresentaram maior porcentagem de sobrevivência em sistema de cultivo sem solo. 

2. Mini-estacas de porta-enxertos da cultivar Okinawa obtidos na primavera 

apresentam mais precocemente diâmetro adequado para a realização da enxertia. 

3. Os teores foliares de macronutrientes e micronutrientes seguiram uma 

ordem decrescente do pessegueiro, N>K>Ca>Mg>P>S e Fe>Mn>B>Zn>Cu. 

4. O sistema de cultivo sem solo apresenta potencial como nova tecnologia 

para o desenvolvimento de porta-enxertos de pessegueiro clonados através da 

miniestaquia com significativa redução no tempo do ciclo vegetativo, podendo diminuir 

o tempo de obtenção de mudas. 
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Figura 1: Enraizamento de miniestacas de ‗Okinawa‘ e ‗Flordaguard‘ em 

casa de vegetação, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. Foto: Tomaz, 2010.  

 

 

Figura 2: Miniestacas enraizadas de ‗Okinawa‘ e ‗Flordaguard‘ 

transplantadas em sistema de cultivo sem solo, 2010/2011. Pelotas/FAEM-

UFPel, 2013. Foto: Tomaz, 2010/2011.  
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Tabela 1: Porcentagem de miniestacas sobreviventes de porta-enxertos de pessegueiro 

em sistema de cultivo sem solo em função da época, 2010/2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 

2013. 

Época de coleta 
Sobrevivência 

Okinawa Flordaguard 

Outono (Semilenhosa)    64,50  bA
1
 81,25 aA 

Primavera (Herbácea) 62,50 aA  53,50  bB 
1 
Letras minúsculas na linha e maiúsculas na  coluna mostram diferença significativa ao nível de 5% de 

probabilidade de erro, pelo Teste de Tukey.  

 

 

 

 

Tabela 2: Análise foliar de macronutrientes e micronutrientes de porta-enxertos de 

pessegueiro em sistema de cultivo sem solo, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

Porta-enxertos 
Macronutrientes (g Kg

-
¹) 

N P K Ca Mg S 

Okinawa 42,83 3,36 35,59 17,68 5,47a
1 

2,34 

Flordaguard 41,99 4,06 40,52 15,46 3,38 b 2,06 

Média 42,41 3,71 38,05 16,57 4,43 2,20 

       
Porta-enxertos 

Micronutrientes (mg Kg
-
¹) 

 B Cu Zn Fe Mn 

 Okinawa 88,73 21,10 24,53 99,08 90,91 

 Flordaguard 79,79 13,75 21,15 85,59 78,26 

 Média 84,26 17,42 22,84 92,33 84,58 

 
1 
Letras minúsculas na coluna mostram diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade de erro, 

pelo Teste de Tukey. 
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Figura 3A: Comprimento de porta-enxertos de pessegueiro obtidos no 

outono em sistema de cultivo sem solo, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

 

 

 

 

Figura 3B: Comprimento de porta-enxertos de pessegueiro obtidos na 

primavera em sistema de cultivo sem solo , 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 

2013. 
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Figura 4A: Número de brotações laterais de porta-enxertos de pessegueiro 

obtidos no outono em sistema de cultivo sem solo , 2010. Pelotas/FAEM-

UFPel, 2013. 

 

 

 

 

Figura 4B: Número de brotações laterais de porta -enxertos de pessegueiro 

obtidos na primavera em sistema de cultivo sem solo , 2011. Pelotas/FAEM-

UFPel, 2013. 
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Figura 5A: Diâmetro na base do caule de porta-enxertos de pessegueiro 

obtidos no outono em sistema de cultivo sem solo , 2010. Pelotas/FAEM-

UFPel, 2013. 

 

 

 

Figura 5B: Diâmetro na base do caule de porta-enxertos de pessegueiro 

obtidos na primavera em sistema de cultivo sem solo , 2011. Pelotas/FAEM-

UFPel, 2013. 
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Figura 6A: Diâmetro a 10cm de altura do caule de porta -enxertos de 

pessegueiro obtidos no outono em sistema de cultivo sem solo,  2010. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

 
 
 

 
 
Figura 6B: Diâmetro a 10cm de altura do caule de porta -enxertos de 

pessegueiro obtidos na primavera em sistema de cultivo sem solo , 2011. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 
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Figura 7A: Diâmetro a 15cm de altura do caule de porta-enxertos de 

pessegueiro obtidos no outono em sistema de cultivo sem solo , 2010. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

 

 
 

 
 
Figura 7B: Diâmetro a 15cm de altura do caule de porta -enxertos de 

pessegueiro obtidos na primavera em sistema de cultivo sem solo, 2011. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 
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Resumo 

O uso de miniestacas para a produção de mudas de pessegueiro pode ser uma 

maneira de evitar os inconvenientes da enxertia e possibilitar a produção rápida, simples 

e de baixo custo de um maior número de mudas em um menor espaço de tempo. A 

obtenção de mudas de cultivares copa auto-enraizadas pode ser uma opção para locais 

onde o uso de porta-enxertos não apresenta nenhuma vantagem específica. O objetivo 

no presente experimento foi o de avaliar o crescimento e a sobrevivência de cultivares 

copa autoenraizadas de pessegueiro clonados através da miniestaquia em sistema de 

cultivo semi-hidropônico e em embalagens com substrato comercial. O trabalho foi 

conduzido em casa de vegetação e estufa agrícola localizadas no Campo Didático e 

mailto:zfptomaz@yahoo.com.br
mailto:marciaws@ufpel.tche.br
mailto:rmpeil@ufpel.edu.br
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Experimental do Departamento de Fitotecnia, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

da Universidade Federal de Pelotas (UFPel/RS), no período de dezembro de 2010 a 

junho de 2011. O material vegetal utilizado foram miniestacas herbáceas enraizadas, das 

cultivares copa de pessegueiro Maciel e Bonão transplantadas em embalagem com 

substrato comercial e sistema de cultivo semi-hidropônico. A cultivar Maciel apresentou 

maior porcentagem de enraizamento e sobrevivência após transplantio que a cultivar 

Bonão. Aos 120 dias após transplantio para os sistemas de cultivo, as mudas 

autoenraizadas das cultivares Maciel e Bonão atingiram a metade do comprimento de 

uma muda pronta comercialmente. O sistema de cultivo semi-hidropônico melhora o 

desenvolvimento das mudas autoenraizadas de pessegueiro em relação à produção em 

embalagens. 

Palavras-chave: Prunus persica, miniestacas clonais, mudas autoenraizadas, sistema de 

cultivo semi-hidropônico, solução nutritiva. 

 

Abstract 

The use of cuttings for the production of peach tree seedlings may be a way to 

avoid the inconvenience of grafting and enable the production fast, simple and low cost 

of a greater number of seedlings in a shorter time. The seedlings of canopy self-rooted 

cultivars may be an option for locations where the use of rootstocks presents no 

particular advantage. The objective of this experiment was to evaluate the growth and 

survival of peach cultivars canopy self-rooted cloned by minicutting system in soilless 

substrate and packaging business. The study was conducted in a greenhouse, located in 

the Didactic and Experimental Field, Department of Plant Science, Faculty of 

Agronomy Eliseu Maciel of Federal University of Pelotas (UFPel/RS) in the period 

December 2010 to June 2011. The plant material softwood cuttings were rooted peach 
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cultivars canopy Maciel and transplanted in Bonão packaging substrate and commercial 

semi-hydroponic system. The cultivar Maciel self-rooted has a higher percentage of 

rooting and survival after transplantation that the cultivar Bonão. At 120 days after 

transplanting for cropping systems, the seedlings of cultivar Maciel self-rooted Bonão 

and reached half the height of a seedling ready commercially. The system improves 

soilless seedling development self-rooted peach production in relation to packaging. 

Keywords: Prunus persica, clonal cuttings, seedlings self-rooted, semi-hydroponic 

system, nutrient solution. 

 

5.1  Introdução 

A obtenção de mudas de plantas frutíferas nas principais regiões produtoras do 

mundo é feita em cima de clones e/ou seleções de materiais geneticamente estáveis e 

que garantem uniformidade aos pomares, longevidade e produtividade. No Brasil, o 

processo de obtenção de mudas de pessegueiro é feito, basicamente, pelo uso de porta-

enxertos oriundos de sementes, trazendo como consequências, a desuniformidade do 

pomar, morte de plantas, falta de adaptação e poucas alternativas aos produtores 

(FACHINELLO & LORETI, 2000). 

O porta-enxerto influencia em diversas características da cultivar-copa, em que 

exerce efeito sobre: área da seção do tronco, comprimento da planta, formato, 

crescimento e volume da copa, comprimento e crescimento de ramos novos, ângulo de 

abertura dos ramos, absorção de nutrientes, potencial hídrico do xilema, fisiologia da 

copa, época de floração, produção de frutos, eficiência produtiva, época de senescência 

das folhas, resistência a doenças e sobrevivência da planta (HARTMANN & KESTER, 

1978; YOUNG & OLCOTT-REID, 1979; GUERRIERO et al., 1985; LAYNE, 1987; 

KLENYÁN et al., 1998). Em função do porta-enxerto utilizado, o espaçamento de 
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plantio deve sofrer modificações, bem como outras práticas culturais, tais como o 

sistema de condução das plantas, o controle de plantas daninhas, o manejo da cobertura 

verde do pomar e o sistema de irrigação (LAYNE, 1987). 

Outro inconveniente do processo de enxertia é a possível incompatibilidade 

entre enxerto e porta-enxerto, o que pode ocasionar vários problemas no processo de 

propagação Hartmann & Kester, (1978), acarretando em mudas de baixa qualidade. 

A principal vantagem da muda auto-enraizada é a ausência de incompatibilidade 

de enxertia (COLOMBO & NÉRI, 2003). A obtenção de mudas de cultivares copa auto-

enraizadas pode ser uma opção para locais onde o uso de porta-enxertos não apresenta 

nenhuma vantagem específica, como resistência a nematoides, por exemplo, 

(OLIVEIRA et al., 2003). 

O uso de miniestacas para a produção de mudas de pessegueiro pode ser uma 

maneira de evitar os inconvenientes da enxertia e possibilitar a produção rápida, simples 

e de baixo custo de um maior número de mudas em um menor espaço de tempo 

(TOFANELLI et al., 2002). A propagação por estaquia é justificada pela uniformidade 

da descendência e facilidade de produção da muda (CHALFUN & HOFFMANN, 

1997). 

Apesar do método de propagação por estaca ser bastante interessante, não tem 

sido uma alternativa viável para algumas espécies, em face de alguns entraves, como a 

baixa capacidade de enraizamento e a carência de informações sobre pomares formados 

com mudas oriundas de estacas, como é o caso do pessegueiro no Brasil (TOFANELLI 

et al., 2002). 

Diversos são os trabalhos desenvolvidos para verificar a capacidade de 

enraizamento de estacas de pessegueiro, no entanto, os resultados têm sido 

contraditórios. Normalmente, algumas técnicas são utilizadas para tentar maximizar o 
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porcentual de enraizamento de estacas herbáceas, e entre as mais utilizadas destaca-se a 

aplicação exógena de reguladores de crescimento.  

Dentre os grupos de reguladores de crescimento utilizados na propagação de 

plantas, as auxinas desempenham papel importante. O ácido indolbutírico é a auxina 

sintética mais utilizada e mais eficiente para promover o enraizamento de estacas, sendo 

efetivo para um grande número de plantas (TONIETTO et al., 1997; DUTRA et al., 

2002). 

Outro fator importante no processo de enraizamento é o substrato empregado, 

pois é o meio no qual o sistema radicular irá desenvolver-se, determinando o 

crescimento da parte aérea até o momento do transplantio. Esse substrato deve ser isento 

de patógenos, possuir bom equilíbrio entre macro e microporos, boa capacidade de 

drenagem de água, boa consistência (visando a obtenção de torrões intactos quando 

retirados do recipiente), baixo custo e fácil obtenção (JABUR & MARTINS, 2002). 

Trabalhos têm sido realizados no intuito de viabilizar a produção de mudas de 

pessegueiro em embalagens com substrato, o que proporciona boa qualidade quando 

comparada a das mudas obtidas de raiz nua (como no caso de sementes), com rápido 

crescimento no viveiro, melhor controle de adubação e controle de formigas, ausência 

de nematoides (substratos estéreis), desenvolvimento inicial mais rápido e maior 

frutificação efetiva (PEREIRA & MAYER, 2005; PICOLOTTO et al., 2007). 

A produção de mudas de plantas frutíferas a partir de miniestacas, em sistemas 

de cultivo sem solo é um processo novo e com grande potencial (SCHUCH & PEIL, 

2012). Como vantagens, pode-se citar o menor tempo na produção das mudas, o 

fornecimento mais adequado dos nutrientes minerais, as melhores condições para o 

desenvolvimento da muda e o melhor controle de doenças e pragas. 
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Assim a miniestaquia se apresenta como técnica promissora na produção de 

mudas clonais (Santos et al., 2000) e tem sido utilizada com êxito no Brasil com o 

objetivo de avaliar, inicialmente, o potencial de enraizamento de espécies florestais 

(XAVIER & COMÉRIO, 1996; WENDLING et al., 2000; XAVIER et al, 2003; 

ALCÂNTARA et al., 2007; WENDLING et al., 2007). Porém, esta técnica expandiu-se 

para as espécies frutíferas, para as quais destacam-se trabalhos com a cultura da 

ameixeira (Prunus salicina) (TONIETTO, et al., 2001), figueira (Ficus carica) (PIO et 

al., 2002a; PIO et al., 2002b), aceroleira (Malpiglia glabra) (RITZINGER & 

GRAZZIOTTI, 2005), goiabeira (Psidium guajava) (MARINHO et al., 2009), 

araçazeiro (Psidium cattleyanum) (AZEVEDO et al., 2008; AFFONSO, 2011), 

mirtileiro (Vaccinium spp.) (FISCHER, 2006; NASCIMENTO et al., 2011a; 

NASCIMENTO et al., 2011b) e pessegueiro (Prunus persica) (TIMM et al., 2010; 

TOMAZ et al., 2010).  

Com a finalidade de desenvolver nova tecnologia para a propagação vegetativa 

de mudas de pessegueiro, o objetivo do presente trabalho foi o de avaliar o crescimento 

e a sobrevivência de cultivares copa autoenraizadas de pessegueiro clonados através da 

miniestaquia em sistema de cultivo semi-hidropônico e em embalagens com substrato 

comercial. 

 

5.2  Material e métodos  

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação e estufa agrícola localizadas no 

Campo Didático e Experimental do Departamento de Fitotecnia, Faculdade de 

Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas (UFPel/RS), no período 

de dezembro de 2010 a junho de 2011.  
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Durante o período de produção das mudas, o manejo do ambiente da estufa foi 

efetuado apenas por ventilação natural, mediante abertura diária das janelas laterais 

entre os horários das 8h às 17h. Em dias que ocorreram baixas temperaturas, chuvas 

fortes e/ou alta umidade relativa do ambiente externo à estufa, ficava fechada, 

dependendo das condições climáticas. 

O material vegetal utilizado para o experimento de miniestaquia clonal de 

pessegueiro foi obtido de plantas matrizes da Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS.  

Em casa de vegetação foram preparadas as miniestacas herbáceas, das cultivares 

copa de pessegueiro Maciel e Bonão, contendo duas a três gemas e uma folha cortada ao 

meio. Com o auxílio de um canivete, realizou-se lesão superficial na base da estaca e, 

posterior, imersão por 5 segundos em solução de 2000 mg L
-1

 de ácido indolbutírico. A 

seguir, foram acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e articuladas 

Sampack® (10 x 13 x 20 cm), com perfurações no seu fundo para evitar acúmulo de 

água.  

O substrato utilizado foi uma mistura de vermiculita média expandida e areia 

autoclavada (1:1v/v), previamente umedecidas com água. Durante o enraizamento, 

sempre que necessário, procedeu-se borrifamento com água, mantendo-se as caixas 

fechadas para evitar a desidratação. Semanalmente, aplicou-se fungicida Captan (3 g L
-1

 

do produto comercial em água). As miniestacas, assim acondicionadas, foram mantidas 

em casa de vegetação a 25°C por 45 dias, conforme metodologia descrita por TIMM, 

(2011). Ao final deste período, avaliou-se a porcentagem de miniestacas enraizadas das 

duas cultivares copas. 

Na sequência, as miniestacas enraizadas foram transplantadas para dois sistemas 

de produção de mudas em estufa modelo capela, nivelada, com o solo coberto por 
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plástico, revestida com filme de polietileno (150 μm de espessura), com dimensões de 8 

x 5 x 2,5 m de altura máxima, disposta no sentido Norte-Sul. 

No sistema de embalagem, as plantas foram mantidas em sacos de polietileno 

preto, tamanho de 10 x 15 cm, com substrato Carolina® (Figuras 1 e 2 (esquerda)). 

Durante a produção e desenvolvimento das mudas, diariamente, realizou-se a irrigação 

com água, conforme a demanda da cultura, e semanalmente com solução nutritiva 

completa (macro e micronutrientes) composta por Schuch & Peil, (2012), cuja 

condutividade elétrica é de 1,6 dSm
-1

 e o pH de 6,0 ± 0,5. 

O sistema de cultivo sem solo para a produção de mudas a partir de miniestacas 

de pessegueiro foi definido por Schuch & Peil, (2012) e sua patente se encontra em 

trâmite. É constituído por floreiras plásticas (80 cm x 20 cm) contendo areia média 

(Figuras 1 e 2 (direita)). No interior das floreiras foi colocada uma camada de 5 cm de 

brita para a drenagem, uma tela de sombreamento e uma camada de areia média de 

aproximadamente 12 cm. A forração com a tela de sombreamento serve para evitar a 

mistura da brita com a areia. Durante a produção e desenvolvimento das mudas, 

diariamente, realizou-se a irrigação conforme a demanda da cultura, com a mesma 

solução nutritiva empregada no sistema de embalagens. 

A solução nutritiva foi monitorada através das medidas de condutividade elétrica 

(empregando-se um eletrocondutivímetro digital) e de pH (empregando-se um pHmetro 

digital). 

Três fatores foram estudados no experimento: cultivares copa de pessegueiro 

(Maciel e Bonão); sistemas de produção de mudas (em embalagem com substrato 

comercial e sistema de cultivo semi-hidropônico) e datas de avaliação (30, 45, 60, 90 e 

120 dias após transplante). 
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Assim, o experimento contou com 20 tratamentos, resultantes da combinação 

dos diferentes níveis dos três fatores. O experimento foi instalado seguindo o 

delineamento completamente casualizado com quatro repetições por tratamento, sendo 

cada uma composta por dez plantas. 

Durante o período de condução do experimento, as médias mensais de 

temperatura e umidade dentro da estufa plástica, foram monitoradas por meio de 

termômetros de mínima e máxima (Apêndice 11 e 12). 

As variáveis avaliadas foram: a porcentagem de miniestacas enraizadas, a 

sobrevivência das miniestacas após transplantio para o sistema de embalagem com 

substrato comercial e sistema de cultivo semi-hidropônico, comprimento (cm) com o 

uso de trena, número de brotações laterais.  

A variável porcentagem de sobrevivência das miniestacas, para os sistemas de 

produção de mudas, foi avaliada somente aos 45 dias após transplantio. Neste caso, 

considerou-se o experimento bifatorial (duas cultivares copa x dois sistemas de 

produção) e a comparação de médias foi realizada através do teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

Foi procedida à análise de variância pelo teste F e as médias foram submetidas à 

análise de regressão polinomial, através do programa estatístico WinStat de 

MACHADO & CONCEIÇÃO, (2007), fixando-se o fator cultivar. 

Para as variáveis de porcentagem de enraizamento e sobrevivência, os dados 

foram transformados em arc sen (raiz (%)) e reconvertidos 100 (sen z)². Para a variável 

número de brotações laterais houve a necessidade de transformação dos dados em raiz 

(x+0,5) e reconvertidos (x+0,5)². 
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5.3  Resultados e discussão 

A porcentagem de miniestacas herbáceas enraizadas em vermiculita média e 

areia foi altamente significativa para as cultivares copa Maciel e Bonão com 93,33 e 

77,5% respectivamente. Em estudo de enraizamento de estacas herbáceas de 

pessegueiro ‗Okinawa‘, coletadas de plantas jovens, os melhores resultados foram 

obtidos com a utilização de vermiculita de granulometria fina ou média (87,6% e 

80,6%, respectivamente), resultados atribuídos ao melhor equilíbrio na relação água/ar 

apresentado pela vermiculita (NACHTIGAL & PEREIRA, 2000). Estes percentuais de 

enraizamento condizem com os relatados por Mayer et al. (2009), que obtiveram em 

alguns genótipos de pessegueiro até 87% de estacas enraizadas aptas ao transplantio. 

Já para a sobrevivência das miniestacas 45 dias após o transplantio, houve 

diferença estatística entre os tratamentos conforme (Tabela 1). O sistema de cultivo 

semi-hidropônico foi superior em ambas cultivares. Os sistemas não diferiram na 

comparação entre ‗Bonão‘ no cultivo semi-hidropônico e ‗Maciel‘ em embalagem. A 

maior sobrevivência das miniestacas em sistemas de cultivo semi-hidropônico foi, 

provavelmente, em função da melhor disponibilidade de nutrientes para as mudas que 

receberam solução nutritiva diariamente. O desempenho não satisfatório das mudas em 

embalagem deve-se à baixa quantidade de nutrientes associado às interações que o 

substrato exerceu sobre o meio radical, prejudicando a sobrevivência das mudas. 

Segundo Oliveira et al. (2001), cada substrato exige um manejo diferente em função de 

propriedades específicas. O fornecimento da solução nutritiva em substratos com alta 

atividade química, como o empregado no sistema de embalagens, não pode seguir a 

mesma frequência diária mantida para o cultivo em areia, sob pena de provocar 

sanilização do meio. 
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Considerando dias após o transplante das miniestacas enraizadas para os 

sistemas de cultivo, foi possível observar o comportamento quadrático do comprimento 

das mudas para ambas as cultivares copas.  

Entre o período de 45 dias e 120 dias após a transferência para os sistemas, as 

mudas de ‗Maciel‘ atingiram em média 26,10 e 20,70 cm de comprimento para cultivo 

semi-hidropônico e embalagem, respectivamente (Figura 3). As mudas de ‗Bonão‘ 

atingiram em média 19,74 cm de comprimento em sistema de cultivo semi-hidropônico 

a partir de 60 dias após transplante (Figura 4). Não houve efeito da data de avaliação 

sobre o comprimento da muda no sistema de embalagem.  

Segundo Taiz e Zeiger (2004), a habilidade das plantas em obter água e 

nutrientes minerais está relacionada à sua capacidade de desenvolver um extenso 

sistema radicular. Deve-se considerar também que a utilização isolada do substrato 

comercial pode encarecer o custo de produção das mudas de pessegueiro. Deve-se 

ressaltar que, em produções comerciais, o viveirista deve avaliar o custo de aquisição 

dos materiais utilizados, como substrato, além do tempo de formação da muda de 

qualidade (WAGNER JUNIOR et al., 2007). 

A variável número de brotações laterais apresentou tendência linear para as 

mudas da cultivar Maciel com 2,25 em média a partir de 60 dias após transplantio para 

cultivo semi-hidropônico. Já, no sistema de embalagens, 2,5 em média a partir de 60 

dias após transplantio (Figura 5). As mudas da cultivar Bonão apresentaram tendência 

linear com média de 2,5 brotações laterais em sistema de cultivo semi-hidropônico aos 

120 dias após transplante (Figura 6). O trabalho desenvolvido por Wagner Junior et al., 

(2008), sobre o crescimento inicial de pessegueiro com pulverização de ácido giberélico 

(GA3) (0; 50; 100; 150 e 200 mg L
-1

), proporcionou em média 3,35 brotações aos 130 

dias de cultivo. No presente trabalho não houve aplicação de GA3 sobre as mudas, mas 
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os resultados obtidos foram significativos, já aos 120 dias, indicando redução do 

período de produção da muda.  

Segundo Monte Serrat et al. (2004), uma forma importante de produzir  ramos é 

através de um adequado suprimento de nitrogênio durante o período  de formação da 

planta. A formação da ramificação é um fenômeno que se verifica somente em 

determinadas condições fisiológicas, mostrando uma dinâmica de resposta muito 

diversa. 

Utilizando como critério 40 cm de comprimento para a muda comercialmente 

pronta, as mudas autoenraizadas das cultivares Maciel e Bonão atingiram a metade 

deste comprimento em apenas 165 dias a partir do início do processo de enraizamento 

em casa de vegetação, dispensando o uso da enxertia. Este período para a produção de 

mudas é muito inferior ao observado para a produção em sementeiras e viveiros, nas 

condições do sul do país, utilizando a enxertia sobre porta-enxertos produzidos a partir 

de sementes. Segundo Fachinello et al. (2005) e Chalfun & Hoffmann (1997), na 

persicultura, o método de enxertia mais utilizado na propagação é a borbulhia de gema 

ativa, realizada no período de primavera-verão, que permite a formação da muda com, 

aproximadamente, 14 meses. 

 

5.4  Conclusão 

1. A cultivar Maciel apresenta maior porcentagem de enraizamento e 

sobrevivência após transplantio que a cultivar Bonão. 

2. Aos 120 dias após transplantio para os sistemas de cultivo, as mudas 

autoenraizadas das cultivares Maciel e Bonão atingiram a metade do comprimento de 

uma muda pronta comercialmente.  
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3. O sistema de cultivo semi-hidropônico melhora o desenvolvimento das 

mudas autoenraizadas de pessegueiro em relação à produção em embalagens. 

 

Agradecimentos 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

pela concessão da bolsa de estudos.  

Fontes de aquisição 

À Embrapa Clima Temperado pelo material vegetal obtido de plantas matrizes. 

 

Referências 

AFFONSO, L. B. Propagação assexuada de araçazeiro. 2011. 54f. Dissertação 

(Mestrado em Fruticultura de Clima Temperado) - Universidade Federal de Pelotas, 

Pelotas, 2011. 

ALCÂNTARA, G. B. DE; RIBAS, L. L. F; HIGA, A. R.; RIBAS, K. C. Z.; 

HOEHLER, H. S. Efeito da idade da muda e da estação do ano no enraizamento de 

miniestacas de Pinus taeda L. Árvore, Viçosa, v. 31, n. 3, p. 399-404, 2007. 

AZEVEDO, E. B. de.; MILHEM, L. M. A.; ALTOÉ, J. A.; MARINHO, C. S.     

Propagação do araçazeiro por miniestaquia. In: Congresso Brasileiro de Fruticultura, 

XX, Vitória, ES, 2008. Anais... Vitória - ES: SBF, 2008. DVD. 

CHALFUN, N. N. J.; HOFFMANN, A. Propagação do pessegueiro e da ameixeira. 

Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 18, n. 189, p. 23-29, 1997. 

COLOMBO, R.; NÉRI, C. M. Portinnesti del Pero,un modello vincente. La Tecnica / 

L‘Impianto del Frutteto, Imola (BO), pág 72-74. Disponível em:     

http://www.ermesagricoltura.it/rivista/2003/settembre/RA030972s.pdf 

http://www.ermesagricoltura.it/rivista/2003/settembre/RA030972s.pdf


80 

 

DUTRA, L.F.; KERSTEN, E.; FACHINELLO, J. C.  Época de coleta, ácido 

indolbutírico e triptofano no enraizamento de estacas de pessegueiro. Sci. Agric.  

Piracicaba, v. 59, n. 2, p. 327-333, 2002. 

FACHINELLO, J. C.; LORETI, F. Porta-enxertos para frutas de caroço. I — Novas 

opções com materiais de origem clonal, sementes e híbridos. Revista Brasileira de 

Fruticultura, Jaboticabal, v. 22, n.3, p. 483-486, 2000.   

FACHINELLO, J.C.; HOFFMANN, A.; NACHTIGAL, J. Propagação de plantas 

frutíferas. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2005. 221 p. 

FISCHER, D. L. de O.; FACHINELLO, J. C.; ANTUNES, L. E. C.; TIMM, C. R. F.; 

GIACOBBO, C. L.; TOMAZ, Z. F. P. Enraizamento de miniestacas de mirtilo 

(Vaccinium ashei Reade). In: SIMPÓSIO NACIONAL DO MORANGO, 3., 

ENCONTRO SOBRE PEQUENAS FRUTAS E FRUTAS NATIVAS DO 

MERCOSUL 2., Pelotas, RS, 2006. Resumos... Ed. Luis Eduardo Corrêa Antunes, 

Maria do Carmo Bassols Raseira – Pelotas, RS: Embrapa Clima Temperado, 2006. 

384 p. p.162-167. 

GUERRIERO, R.; LORETI, F.; MASSAI, R.; MORINI, S. Comparative trials of 

several clonal plums, peach seedlings and hybrids tested as peach rootstocks. Acta 

Horticulturae, The Hague, v.173, p.211-221, 1985. 

HARTMANN, H.T.; KESTER, D.E. Propagación de plantas. 7th ed. México: 

Continental, 1978. 810p. 

JABUR, M.A.; MARTINS, A.B.G. Influência de substratos na formação dos porta-

enxertos: limoeiro-Cravo (Citrus limonia Osbeck) e tangerineira-Cleópatra (Citrus 

reshni Hort. Ex Tanaka) em ambiente protegido. Revista Brasileira de Fruticultura, 

Jaboticabal, v. 24, n. 2, p. 514-518, 2002 



81 

 

KLENYÁN, T.; HROTKÓ, K.; TIMON, B. Effect of rootstocks on growth of nectarine 

varieties. Acta Horticulturae, The Hague, v.465, p.225-228, 1998. 

LAYNE, R.E.C. Peach rootstocks. In: ROM, R.C.; CARLSON, R.F. Rootstocks for 

fruit crops. New York: John Wiley & Sons, 1987. p.185-216. 

MACHADO, A.A.; CONCEIÇÃO, A.R. Sistema de análise estatística para Windows. 

WinStat. Versão 2.0. UFPel, 2007. 

MARINHO, C. S.; MILHEM, L. M. A.; ALTOÉ, J. A.; BARROSO, D. G.; POMMER, 

C. V. Propagação da goiabeira por miniestaquia. Revista Brasileira de Fruticultura, 

Jaboticabal, vol.31, n.2, pp. 607-611, 2009. 

MAYER, N. A.; UENO, B.; ANTUNES, L.E. C. Seleção e clonagem de porta-enxertos 

tolerantes à morte-precoce do pessegueiro. Comunicado Técnico 209. Pelotas, RS: 

Embrapa, 2009 

MONTE SERRAT, B.; REISSMANN, C.B.; MOTTA, A.C.V.; MARQUES, R. 

Nutrição mineral de fruteiras de caroço In: MONTEIRO, L.B.; MAY DE MIO, L.L.; 

MONTE SERRAT, B.; MOTTA, A.C.; CUQUEL, F.L. Fruteiras de caroço. Curitiba: 

UFPR, 2004. p. 71-96. 

NACHTIGAL, J. C.; PEREIRA, F. M. Propagacao do pessegueiro (Prunus persica (C.) 

Batsch) cv. Okinawa por meio de estacas herbaceas em camara de nebulizacao em 

Jaboticabal - SP. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v.22, n.2, p.208-212, 

2000. 

NASCIMENTO, D. C.; SCHUCH, M. W.  and  PEIL, R. M. N. . Enraizamento de 

microestacas de mirtileiro provenientes de microjardim clonal semi-

hidropônico. Revista Brasileira Fruticultura [online]. 2011a, vol.33, n.4, pp. 1251-

1256. ISSN 0100-2945. 



82 

 

NASCIMENTO, D. C.; SCHUCH, M. W. and  PEIL, R. M. N. . Crescimento e 

conteúdo de nutrientes minerais em mudas de mirtileiro em sistema convencional e 

semi-hidropônico. Revista Brasileira Fruticultura  [online]. 2011b, vol.33, n.4, pp. 

1155-1161. ISSN 0100-2945. 

OLIVEIRA, A. P. de; NIENOW, A. A.; CALVETE, E. de O. Capacidade de 

enraizamento de estacas semilenhosas e lenhosas de cultivares de pessegueiro 

tratadas com AIB. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 25, n. 2, p. 282-

285, 2003. 

OLIVEIRA, R. P. de; SCIVITTARO, W. B.; BORGES, R. de S.; NAKASU, B. H. 

Mudas de citrus. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2001. 32p. 

PEREIRA, F. M.; MAYER, N. A. Formação de mudas de pessegueiro cv. Aurora-1 

enxertadas em dois clones de umezeiro (Prunus mume Sieb. et Zucc.) propagados 

por estacas herbáceas. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 27, n. 2, p. 

341-343, 2005. 

PICOLOTTO, L.; BIANCHI, V.J; NETO, A.G.; FACHINELLO, J.C. Diferentes 

misturas de substrato na formação de mudas de pessegueiro em embalagem. Scientia 

Agraria, Curitiba, v.8, n.2, p.119-125, 2007. 

PIO R.; GONTIJO, T. C. A; CARRIJO, E. P.; VISIOLI, E. L.; TOMASETTO, F; 

CHALFUN, N. N. J.; RAMOS, J. D. Diferentes substratos e presença da gema apical 

no enraizamento de miniestacas de figueira. Unimar Ciências, Marília, v. 9, n. 1/2, p. 

77-80, 2002a. 

PIO R.; GONTIJO, T. C. A; CARRIJO, E. P.; VISIOLI, E. L.; TOMASETTO, F; 

CHALFUN, N. N. J.; RAMOS, J. D. Efeito do ambiente protegido e da presença da 

gema apical no enraizamento de miniestacas de figueira (Ficus carica L.). Unimar 

Ciências, Marília, v. 9, n. 1/2, p. 71-76, 2002b. 



83 

 

RITZINGER, R.; GRAZZIOTTI, P. H. Produção de mudas de acerola por miniestaquia. 

Cruz das Almas: Embrapa CNPMF, 2005. 2 p. (Embrapa Mandioca e Fruticultura 

Tropical. Documentos, 10). 

SANTOS, G.A.; XAVIER, A. WENDLING, I.; OLIVEIRA, M. L. Uso da miniestaquia 

na propagação clonal de Cedrela fissilis (Cedro-Rosa). In: CONGRESSO E 

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL SOBRE FLORESTAS, 6., 2000, Porto Seguro. 

Resumos Técnicos... Rio de Janeiro: Instituto Ambiental Biosfera, 2000. p. 203. 

SCHUCH, M. W. & PEIL, R. M. N. Soilless cultivation systems: A new approach in 

fruit plants propagation in the south of Brazil. In: International Symposium on 

Advanced Technologies and management towards sustainable greenhouse 

ecosystems-Green Syszoll. 2011.  Acta Horticulturae v.952, p.877-883, ISHS, 2012. 

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

TIMM, C. R. F. Propagação de porta-enxertos de pessegueiro por miniestacas 

herbáceas. 2011. 65f. Dissertação (Mestrado em Fruticultura de Clima Temperado) 

Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 2011. 

TIMM, C. R. F.; SCHUCH, M. W.; TOMAZ, Z. F. P.; MAYER, N. A. Propagação de 

pessegueiro por miniestacas herbáceas. XXI Congresso Brasileiro de Fruticultura 17 

a 22 de outubro de 2010. Centro de convenções Natal/ RN. 

TOMAZ, Z. F. P.; SCHUCH, M. W.; PEIL, R. M. N.; TIMM, C. R. F.; FISCHER, D. 

L. de O. Crescimento de porta enxertos de pessegueiro clonados através da 

miniestaquia em sistema semihidropônico. XXI Congresso Brasileiro de Fruticultura 

17 a 22 de outubro de 2010. Centro de convenções Natal/ RN. 

TOFANELLI, M.B.D.;  CHALFUN, N. N. J.; HOFFMANN, A.; CHALFUN JÚNIOR. 

A. Enraizamento de estacas lenhosas e semilenhosas de cultivares de ameixeira com 



84 

 

várias concentrações de ácido indolbutírico. Revista Brasileira Fruticultura, 

Jaboticabal, v. 24, n. 2, p. 509-513, 2002. 

TONIETTO, A.; FORTES, G.R.de R.; BATISTA DA SILVA, J. Enraizamento de 

miniestacas de ameixeira. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 23, n. 2, 

p. 373-376, 2001. 

TONIETTO, A. et al. Influência do ácido indolbutírico e ethephon no enraizamento de 

estacas de pessegueiro (Prunus pérsica (L.) Batsch). Cienc. Rural, Santa Maria, v. 27, 

n. 4, 9.567-569, 1997. 

WAGNER JUNIOR, A.; COSTA E SILVA, J. O.; SANTOS, C. E. M.; PIMENTEL, L. 

D.; NEGREIROS, J. R. S.; ALEXANDRE, R. S.; BRUCKNER, C. H. Substratos na 

formação de mudas para pessegueiro Acta Scientiarum. Agronomy, Maringá, v. 29, 

n. 4, p. 569-572, 2007. 

WAGNER JÚNIOR, A.; COSTA E SILVA, J. O.; SANTOS, C. E. M.; PIMENTEL, L. 

D.; NEGREIROS, J. R. S.; ALEXANDRE, R. S.; BRUCKNER, C. H. Ácido 

giberélico no crescimento inicial de mudas de pessegueiro. Ciência e agrotecnologia, 

Lavras, v. 32, n. 4, p. 1035-1039, jul./ago., 2008. 

WENDLING, I.;  XAVIER, A.; GOMES, J. M.; PIRES, I. E.; ANDRADE, H. B. 

Propagação clonal de híbridos de Eucalyptus spp. por miniestaquia. Revista Árvore, 

v. 24, n. 2, p. 181-186, 2000. 

WENDLING, I.; DUTRA, L. F.; GROSSI, F. Produção e sobrevivência de miniestacas 

e minicepas de erva-mate cultivadas em sistema semi-hidropônico. Pesquisa 

Agropecuária Brasileira, v. 42, n. 2, p. 289-292, 2007. 

YOUNG, E.; OLCOTT-REID, B. Siberian C rootstock delays bloom of peach. Journal 

American Society for Horticultural Science, Alexandria, v.104, n.2, p.178-181, 1979. 



85 

 

XAVIER, A.; COMÉRIO, J. Microestaquia: uma maximização da micropropagação de 

Eucalyptus. Revista Árvore, v. 20, n. 1, p. 9-16, 1996. 

XAVIER, A.; SANTOS, G. A. dos; OLIVEIRA, M. L. de. Enraizamento de miniestaca 

caulinar e foliar na propagação vegetativa de cedro-rosa (Cedrela fissilis Vell.). 

Árvore, Viçosa, v. 27, n. 3, p. 351-356, 2003. 

 

 

 

 

 



86 

 

Figura 1: Miniestacas autoenraizadas de ‗Bonão‘ transplantadas em sistema 

de embalagem com substrato comercial (esquerda) e em sistema de cultivo 

semi-hidropônico (direita), 2011.  FAEM/UFPel, Pelotas-RS, 2013. Foto: 

Tomaz, 2011. 

Figura 2: Miniestacas autoenraizadas de ‗Maciel‘ transplantadas em sistema 

de embalagem com substrato comercial (esquerda) e em sistema de cultivo 

semi-hidropônico (direita), 2011. FAEM/UFPel, Pelotas-RS, 2013. Foto: 

Tomaz, 2011. 
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Tabela 1: Porcentagem de sobrevivência de miniestacas herbáceas de cultivares copa de 

pessegueiro autoenraizadas em sistema de cultivo semi-hidropônico e em embalagem 

com substrato comercial aos 45 dias após o transplante, 2011. FAEM/UFPel, Pelotas-

RS, 2013. 

Sistemas de cultivo Sobrevivência (%) 

Semi -hidropônico 
Maciel  60,0a

1 

Bonão   47,5ab 

Em Embalagem 
Maciel  37,5 b 

Bonão  20,0  c 
1
Letras minúsculas na coluna mostram diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade de erro, 

pelo Teste de Tukey. 

 

 

 
Figura 3: Comprimento das mudas de pessegueiro da cultivar copa Maciel 

autoenraizadas em sistema de cultivo semi-hidropônico e em embalagem 

com substrato comercial, 2011. FAEM/UFPel, Pelotas-RS, 2013. 
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Figura 4: Comprimento das mudas de pessegueiro da cultivar copa Bonão 

autoenraizadas em sistema de cultivo semi-hidropônico e em embalagem 

com substrato comercial, 2011. FAEM/UFPel, Pelotas-RS, 2013. 

 

 

 

 
Figura 5: Número de brotações laterais das mudas de pessegueiro da cultivar 

copa Maciel autoenraizadas em sistema de cultivo semi-hidropônico e em 

embalagem com substrato comercial , 2011. FAEM/UFPel, Pelotas-RS, 2013. 
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Figura 6: Número de brotações laterais das mudas de pessegueiro da cultivar 

copa Bonão autoenraizadas em sistema de cultivo semi-hidropônico e em 

embalagem com substrato comercial , 2011. FAEM/UFPel, Pelotas-RS, 2013. 
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Resumo 

O objetivo no presente trabalho foi avaliar o crescimento e a sobrevivência de 

porta-enxertos de pessegueiro clonados através da miniestaquia em sistemas semi-

hidropônico. O trabalho foi conduzido em casa de vegetação com temperatura 

controlada e estufa agrícola localizadas no Campo Didático e Experimental do 

Departamento de Fitotecnia, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel/RS),  no período de novembro de 2010 a maio de 2011. O 

material vegetal utilizado para o enraizamento de miniestacas clonais de pessegueiro foi 

obtido de ramos herbáceos de porta-enxertos de pessegueiro das cultivares Okinawa, 

mailto:zfptomaz@yahoo.com.br
mailto:marciaws@ufpel.tche.br
mailto:rmpeil@ufpel.edu.br
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Flordaguard e Capdeboscq. A cultivar Capdeboscq apresentou maior porcentagem de 

sobrevivência em sistema semi-hidropônico. Ao prazo, de 90 dias após transplantio para 

os sistemas de cultivo sem solo, os porta-enxertos apresentaram diâmetro adequado para 

a realização da enxertia. A maior produção de massa fresca e seca da parte aérea foi 

obtida pelo sistema semi-hidropônico para o porta-enxerto da cultivar Capdeboscq.  

Palavras-chave: Prunus persica, miniestacas clonais, sistema semi-hidropônico e NFT, 

solução nutritiva, macronutrientes e micronutrientes. 

 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the growth and survival of peach 

rootstocks by minicutting cloned in a soilless growing system. The study was conducted 

in a greenhouse with controlled temperature and located in the Didactic and 

Experimental Field, Department of Plant Science, Faculty of Agronomy Eliseu Maciel 

of Federal University of Pelotas (UFPel/RS) in the period November 2010 to May in 

2011. The plant material used for the rooting of clonal cuttings of peach tree was 

obtained from herbaceous rootstock peach of Okinawa, and Flordaguard ‗Capdeboscq‘. 

The rootstock ‗Capdeboscq‘ had a higher survival rate in the semi-hydroponic system. 

At term, 90 days after transplanting in the soilless growing system, the rootstocks have 

a diameter suitable for grafting. The production of fresh and dry weight of shoots was 

obtained by the semi-hydroponic system for the door rootstock cultivar Capdeboscq.  

Keywords: Prunus persica, clonal cuttings, soilless growing system, nutrient solution, 

macronutrients and micronutrients. 

 

6.1  Introdução 

A produção brasileira de pêssegos apresenta características diferentes de acordo 

com a região: no Rio Grande do Sul, predomina o cultivo de frutas para indústria e 
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dupla finalidade, e nas demais regiões, predomina o cultivo de pêssegos, ameixas e 

nectarinas para mesa (FACHINELLO et al. 2011). 

No período de 1999 a 2009, a produção de pêssegos aumentou em 64,69 %, e a 

área colhida diminuiu em 15,39%. Esses resultados ocorreram principalmente em 

função do incremento na produtividade média, que passou de 5.833 kg ha
-1

 em 1999, 

para 11.355 kg ha
-1

 em 2009, ou seja, incrementou 94,67 %. Assim, pode-se explicar o 

maior crescimento da produção em relação ao decréscimo da área total. Os principais 

estados produtores de pêssego são, em ordem decrescente, RS (65,1%); SP (14,0%); 

MG (11,8%); PR (7,5%) e SC (1,6%) (FACHINELLO et al., 2011). 

A importância desta cultura contrasta com o fato de que, no Rio Grande do Sul, 

a produção de frutas de caroço está baseada em porta-enxertos propagados por 

sementes, sendo comum a dificuldade de caracterização do porta-enxerto utilizado, 

possuindo baixa resistência aos nematóides do solo e agentes causais de podridão de 

raízes, podendo apresentar inclusive, eventual incompatibilidade com cultivares copa 

(RODRIGUES et al., 2004). 

Entretanto, há outros porta-enxertos sendo utilizados ou experimentados em 

outras regiões/países, com grande diversidade genética, e assim, com características 

diferenciadas de tolerância à pragas, doenças às diferentes condições de clima e solo, 

com adequado desempenho em diferentes regiões e compatibilidade com cultivares 

copa (RODRIGUES et al., 2004). 

A variedade ‗Okinawa‘ é um dos porta-enxertos mais utilizados na produção de 

mudas, na região do sul de Minas, sendo utilizada em 70% das plantas enxertadas. 

Segundo Simão (1998), esta variedade é vigorosa e resistente a nematóides e é a mais 

indicada, tanto para pessegueiro como para a nectarina e a ameixeira. 
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Flordaguard é um híbrido de P. persica x P. davidiana, obtido na Flórida, em 

1991. É propagado por sementes, induz na cultivar copa vigor e produção médios, 

apresenta boa afinidade de enxerto e é resistente a M. incognita e M. javanica raças 1 e 

3 BECKMAN & CUMMINS, (1991); baixa exigência por frio (GOMES & CAMPOS 

2003). 

No Sul do Brasil, a maioria dos porta-enxertos utilizados para a produção de 

mudas de pessegueiro e ameixeira são da cv. Capdeboscq, que é de ciclo tardio, o que 

possibilita adequado desenvolvimento e boa maturação do embrião e, 

consequentemente, boa germinação, além de ser uma cultivar de finalidade industrial 

(FACHINELLO et al.,1995); baixa resistência a Meloidogyne spp. (GOMES & 

CAMPOS 2003). 

O pessegueiro é propagado por meio de enxertia da cultivar copa sobre porta-

enxerto proveniente de sementes (TOFANELLI et al., 2001). O método de enxertia 

mais utilizado é a borbulhia de gema ativa, realizada, em geral, entre fins de novembro e 

meados de dezembro, permitindo a produção da muda em, aproximadamente, oito 

meses após a enxertia. Também pode ser realizada a enxertia de gema dormente, no 

outono, porém o tempo de produção torna-se mais longo (aproximadamente 15 meses) 

(MEDEIROS et al., 2002). 

Porém, a obtenção de porta-enxertos através de sementes apresenta como 

inconveniente a segregação genética, gerando indivíduos diferentes da planta-mãe, 

pondo em risco características agronômicas desejáveis e podendo ser responsável pela 

diferença de vigor das plantas no pomar (FACHINELLO et al., 1984). 

Em vista disso, a propagação do pessegueiro através de estacas, tanto para 

cultivares porta-enxerto quanto para cultivares copa, torna-se uma prática com 
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possibilidade de utilização, visando à obtenção de material homogêneo (DUTRA et al., 

2002). 

Com a finalidade de desenvolver nova tecnologia para a propagação vegetativa 

de porta-enxertos de pessegueiro, o objetivo no presente trabalho foi avaliar o 

crescimento e a sobrevivência de porta-enxertos de pessegueiro clonados através da 

miniestaquia em sistemas de cultivo sem solo, com a semi-hidroponia e NFT ―técnica 

do fluxo laminar de nutrientes‖. 

 

6.2  Material e métodos  

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação com temperatura controlada e 

estufa agrícola localizadas no Campo Didático e Experimental do Departamento de 

Fitotecnia, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel/RS),  no período de novembro de 2010 a maio de 2011.  

Durante o período de produção dos porta-enxertos, o manejo do ambiente da 

estufa foi efetuado apenas por ventilação natural, mediante abertura diária das janelas 

laterais entre os horários das 8h às 17h. Em dias que ocorreram baixas temperaturas, 

ventos, chuvas fortes e/ou alta umidade relativa do ambiente externo, a estufa ficava 

total ou parcialmente fechada, dependendo das condições climáticas. 

O material vegetal utilizado para o enraizamento de miniestacas clonais de 

pessegueiro foi obtido de ramos herbáceos de porta-enxertos de pessegueiro das 

cultivares Okinawa e Flordaguard de plantas enxertadas sobre o porta-enxerto 

Capdeboscq, que estavam envasadas no próprio departamento.  

Os ramos herbáceos da cultivar Capdebosqc, foi obtido de matrizeiro localizado 

no viveiro Frutplan Mudas Ltda., Pelotas/RS, acondicionados em caixas de isopor, 

umedecidos com água e transportados até o local do experimento. Foram preparadas 



95 

 

miniestacas herbáceas com 4 a 6cm de comprimento, feito  corte em bisel no ápice e 

transversal na base, contendo duas gemas e uma folha cortada ao meio. 

Este estudo foi composto por experimento bifatorial: cultivares de porta-enxertos 

de pessegueiro (Okinawa, Flordaguard e Capdebosqc) e sistemas de cultivo (semi-

hidropônico e NFT).  

Em de novembro de 2010 na casa de vegetação foram preparadas as miniestacas 

herbáceas, das cultivares de porta-enxertos de pessegueiro Okinawa, Flordaguard e 

Capdebosqc. Com o auxílio de um canivete, realizou-se lesão superficial na base da 

estaca e, posterior, imersão por 5 segundos em solução de 2000 mg L
-1

 de ácido 

indolbutírico. A seguir, foram acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e 

articuladas Sampack® (10 x 13 x 20 cm), com perfurações no seu fundo para evitar 

acúmulo de água. O substrato utilizado é uma mistura de vermiculita média expandida e 

areia autoclavada (1:1v/v), previamente umedecidas com água. Durante o enraizamento, 

sempre que necessário, procedeu-se borrifamento com água, mantendo-se as caixas 

fechadas para evitar a desidratação. Semanalmente, aplicou-se fungicida Captan (3 g L
-1

 

do produto comercial em água). As miniestacas, assim acondicionadas, foram mantidas 

em casa de vegetação a 25°C por 50 dias, conforme metodologia descrita por Timm, 

(2011), sendo após transplantadas para o sistema de produção, conforme descrição: 

Após em estufa modelo ―Arco Pampeana‖, com estrutura metálica, nivelada, 

com o solo coberto por plástico, revestida de um filme de polietileno de baixa densidade 

(150 μm de espessura) e disposta no sentido Norte-Sul. 

O sistema semi-hidropônico para a produção das mudas foi definido por Schuch 

& Peil, (2012) e sua patente se encontra em trâmite. 

Depois de enraizadas, no dia 13/01/2011, as miniestacas foram transferidas para 

os sistemas de cultivo sem solo, em estufa, sendo o semi-hidropônico, constituído de 
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floreiras plásticas (80 cm x 20 cm) contendo areia média (Figuras 1 e 2). No interior das 

floreiras é colocada uma camada de 5 cm de brita para a drenagem, uma tela de 

sombreamento e uma camada de areia média de aproximadamente 12 cm. A forração 

com a tela de sombreamento serviu para evitar a mistura da brita com a areia. Durante a 

produção e desenvolvimento das mudas, diariamente, realizou-se a irrigação das 

floreiras conforme a demanda da cultura, com solução nutritiva composta por Schuch & 

Peil, (2012), cuja condutividade elétrica foi de 1,6 dSm
-1

 e o pH mantido entre 5,5 e 6,5 

através da adição de solução de correção à base de ácido sulfúrico (H2SO4 1N) ou 

hidróxido de potássio (KOH 1N). 

A solução nutritiva é monitorada através das medidas de condutividade elétrica 

(empregando-se um eletrocondutivímetro digital) e de pH (empregando-se um pHmetro 

digital). 

No outro sistema, as miniestacas enraizadas (Figuras 1 e 2), foram transferidas 

para o sistema NFT (―nutrient film technique‖) ou técnica do fluxo laminar de 

nutrientes conforme proposto por COOPER (1973). Constituído basicamente de um 

tanque de solução nutritiva, de um sistema de bombeamento, dos canais de cultivo e de 

um sistema de retorno ao tanque. A solução nutritiva é bombeada aos canais e escoa por 

gravidade formando uma fina lâmina de solução que irriga as raízes. Este sistema é 

composto por bancadas de cultivo, constituídas de telhas de fibrocimento de 3,66m de 

comprimento e 1,10m de largura e espessura de 6,0mm, com seis canais de 5,0 cm de 

profundidade cada, previamente impermeabilizadas com Neutral®, colocadas sobre 

cavaletes de madeira de 0,85 m de altura e, com desnível de 2,0% para escoamento da 

solução nutritiva até o tanque de armazenamento de fibra de vidro (250 L). Através de 

um conjunto moto bomba de 1/4 HP, fixado ao tanque de armazenamento, a solução 

nutritiva era impulsionada para um cano de PVC (25 mm) perfurado, localizado na parte 
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mais elevada das bancadas de cultivo. As bancadas foram cobertas com plástico dupla-

face branco-preto (150 μm de espessura), perfurado com orifícios para colocação das 

miniestacas, minimizando o aquecimento da solução nutritiva no canal de cultivo e a 

proliferação de algas devido à ação da luminosidade. O espaçamento utilizado foi de 10 

cm entre plantas nos canais de cultivo e 18 cm entre linhas (canais). As plantas foram 

irrigadas através de fluxo intermitente de irrigação, programado através de 

temporizador, responsável por acionar e desligar a moto bomba das bancadas de cultivo 

a intervalos de tempo pré-estabelecidos. 

O experimento foi instalado seguindo o delineamento inteiramente casualizado, 

a casualização foi realizada por meio de recursos computacionais, utilizando como 

ferramenta o programa Winstat, através do qual foi feito sorteio para atribuir os 

tratamentos. 

Os tratamentos foram constituídos com quatro repetições de 10 miniestacas, das 

cultivares de pessegueiro Capdeboscq, Okinawa e Flordaguard transplantadas em 

sistemas semi-hidropônico e NFT (Figuras 1 e 2). 

Durante a condução do experimento, as variáveis analisadas nas datas de 

avaliações foram: a porcentagem de miniestacas enraizadas; a sobrevivência das 

miniestacas após o transplantio para o sistema semi-hidropônico e NFT; a comprimento 

(cm), com o uso de trena; o número de brotações laterais; os diâmetros (mm) na base, 

10 e 15cm, com paquímetro digital; o conteúdo foliar de macronutrientes e 

micronutrientes dos porta-enxertos, seguindo-se a metodologia descrita por TEDESCO 

et. al (1995). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e 

comparação de médias pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade das variáveis 

analisadas sequencialmente (nas diferentes datas). Regressões entre variáveis 
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estabelecidas e consideradas significativas quando P  5% através do programa 

estatístico WinStat (MACHADO & CONCEIÇÃO, 2007). 

Para as variáveis de porcentagem de enraizamento e sobrevivência, os dados 

foram transformados em arc sen [raiz (%)] e reconvertidos 100 (sen z)². Para a variável 

número de brotações laterais houve a necessidade de transformação dos dados em raiz 

(x+0,5) e reconvertidos (x+0,5)². 

Durante o período de condução do experimento, as médias mensais de 

temperatura e umidade dentro da estufa agrícola, foram monitoradas por meio de 

termômetros de mínima e máxima (Apêndice 8 e 9). 

 

6.3  Resultados e discussão 

Através da interpretação dos dados da análise de variância constatou-se que não 

houve efeito significativo para a variável porcentagem de miniestacas enraizadas. As 

cvs. Capdeboscq, Flordaguard e Okinawa obtiveram respectivamente 81, 73 e 71% de 

enraizamento com a utilização de 2000 mg L
-1

 de ácido indolbutírico em substrato 

constituído da mistura de vermiculita e areia. 

Já para a sobrevivência das miniestacas após transplantio houve diferença 

estatística entre os tratamentos conforme (Tabela 1), a cultivar Capdeboscq em sistema 

semi-hidropônico foi significativamente superior às demais cvs. nos sistemas de cultivo 

semi-hidropônico e NFT. No trabalho de Dutra et al. (2002), obtiveram percentuais de 

enraizamento de 91,34%, para os cultivares Capdeboscq e BR-2, e 82,62% para a 

cultivar Diamante, a partir de estacas coletadas na primavera. 

Existe grande diferença na capacidade de enraizamento das estacas de plantas 

entre as diferentes espécies e mesmo entre cultivares (HARTMANN & KESTER, 

1990). Nicotra & Damiano (1975), Couvillon & Erez (1980), Barradas (1980) e Musser 
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(1982) constataram diferenças no percentual de enraizamento entre diversos cultivares 

de pessegueiro e, por conseguinte a sobrevivência das mesmas. 

Foi evidenciado que para a variável comprimento dos porta-enxertos utilizados, 

houve comportamento semelhante entre os sistemas de cultivo, mas foi diferenciado 

entre cultivares (Figuras 3A e 3B). As cultivares Okinawa e Flordaguard apresentaram 

um desenvolvimento inicial menor que a cultivar Capdeboscq, provavelmente, devido a 

características intrínsecas a cultivar. Aos 90 dias após transplantio, no sistema de 

cultivo semi-hidropônico as cultivares Capdeboscq, Flordaguard e Okinawa obtiveram 

52,74; 51,74 e 49,67cm de comprimento. Enquanto que Flordaguard, Capdeboscq e 

Okinawa obtiveram 54,03; 42,79; 40,79cm de comprimento no sistema de cultivo NFT, 

respectivamente. Franco & Prado (2006) observaram em mudas de goiabeira 

propagadas vegetativamente e cultivadas em diferentes soluções nutritivas durante 90 

dias, comprimento médio de 42,5cm para cultivar Paluma. Para Souza, (2010) plantas 

do porta-enxerto ‗Okinawa‘,  aos 31 dias após semeadura, foram transferidas e mantidas 

por 84 dias em hidroponia, mostraram crescimento vegetativo, atingindo, em média, 

78,67 cm de comprimento. 

No sistema de cultivo semi-hidropônico a variável número de brotações laterais 

apresentou um comportamento quadrático para as cultivares estudadas. Aos 90 dias 

após transplante Capdeboscq, Okinawa e Flordaguard apresentavam 7,2; 4,2 e 3,42 

brotações laterais respectivamente (Figura 4A). Enquanto que para o sistema de cultivo 

NFT somente a cultivar Okinawa apresentou comportamento diferenciado da linha de 

tendência. Apesar do comportamento, alcançaram 5,65; 5,45 e 2,5 de brotações laterais 

para Okinawa, Capdeboscq e Flordaguard respectivamente aos 90 dias após o 

transplante (Figura 4B). A formação da ramificação é um fenômeno que se verifica 

somente em determinadas condições fisiológicas, mostrando uma dinâmica de resposta 
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muito diversa. Segundo Monte Serrat et al. (2004), uma forma importante de produzir  

ramos é através de um adequado suprimento de nitrogênio durante o período  de 

formação da planta.  

Em análise dos diâmetros dos porta-enxertos, foi possível verificar o 

desenvolvimento linear para os diâmetros na base, a 10 e a 15cm nos sistemas de 

cultivo semi-hidropônico e NFT, exceto para a cultivar Capdeboscq que apresentou um 

rápido desenvolvimento inicial nos diâmetros na base e a 10cm para  o sistema de 

cultivo NFT (Figuras 5A e B, 6A e B, 7A e B). Aos 90 dias após transplante, no final do 

mês de abril, a brotação oriunda das miniestacas apresentou diâmetros iguais e/ou 

superiores a 4mm para os porta-enxertos a 10 e a 15cm de altura nos sistemas de cultivo 

semi-hidropônico e NFT, entretanto, não foi possível realizar a enxertia nesta época, 

porque não havia borbulhas prontas. Segundo Souza, (2010) estudando plantas do porta-

enxerto ‗Okinawa‘,  aos 31 dias após semeadura, foram transferidas e mantidas por 84 

dias em hidroponia, o ponto de enxertia (4-6 mm), representado pelo diâmetro do caule 

dos porta-enxertos, foi aos 61 dias após transferência para solução nutritiva. 

Mediante análise de variância constatou-se que houve efeito significativo para a 

variável análise foliar de macronutrientes e micronutrientes de porta-enxertos de 

pessegueiro em sistemas de cultivo semi-hidropônico e NFT. O macronutriente fósforo 

foi mais eficiente na absorção para o sistema de cultivo NFT, já os macronutrientes 

cálcio e magnésio tiveram maior eficácia para o sistema de cultivo semi-hidropônico. 

Os micronutrientes cobre e zinco foram eficaz para o sistema de cultivo NFT, em 

contrapartida,  o manganês foi mais assimilado no sistema de cultivo semi-hidropônico 

(Tabela 2).  

No presente estudo, o teor médio dos macronutrientes, apresenta relação 

semelhante para macronutrientes determinados pela análise foliar, em amostras colhidas 
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em pomares de pessegueiro, cv. Aldrighi, da região produtora de Pelotas 

(FACHINELLO et al., 2007). Para Souza (2010) em trabalho com teor foliar de 

macronutrientes de cultivares de pessegueiro Aurora e Diamante observou valores 

médios de 563,59; 54,57; 318,35; 121,12; 430,3; 17,93 mg planta
-1

 respectivamente de 

N, P, K, Ca, Mg e S. Franco & Prado (2006) estudando o teor de macronutrientes das 

folhas das mudas de goiabeira, a partir de estacas herbáceas, após 90 dias de cultivo 

hidropônico, constataram, o teor médio foi de 32; 3,6; 28,9; 10,8; 2,3; 3,4 g kg
-1

 de N, 

P, K, Ca, Mg e S, respectivamente, nas folhas das mudas.  

Estes resultados diversos são decorrentes de soluções nutritivas propostas na 

literatura, havendo, em alguns casos, diferenças marcantes entre elas com relação às 

concentrações dos macronutrientes, enquanto para os micronutrientes as diferenças são 

bem menores (FURLANI et al., 1999). No Brasil, têm sido utilizadas, em pesquisas 

com nutrição mineral de plantas, algumas soluções nutritivas como as propostas por 

HOAGLAND & ARNON (1950), SARRUGE (1975), CASTELLANE & ARAÚJO 

(1995) e FURLANI et al., (1999). 

 Por outro lado, não existe uma solução nutritiva ideal para todas as espécies 

vegetais e condições de cultivo (Teixeira, 1996), uma vez que a absorção de nutrientes é 

muito influenciada pela concentração dos nutrientes na solução e também pela espécie 

vegetal, cultivar e ambiente (ADAMS, 1994). 

Os resultados também foram comparados com os resultados da análise foliar de 

pessegueiro e nectarineira encontrada no Manual de adubação e calagem para os 

Estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, da Sociedade Brasileira de Ciência do 

Solo (2004). 
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O nitrogênio e o fósforo apresentaram-se dentro da faixa de normalidade para 

sistema de cultivo semi-hidropônico e NFT. O teor de N favorece o crescimento 

vegetativo, porém seu excesso pode não ser benéfico para algumas culturas. 

O potássio foi considerado acima do normal para os dois sistemas de cultivo. Os 

teores normais desse nutriente são de 0,15 a 0,28%. O excesso desse nutriente poderia 

ter causado a deficiência de cálcio que também foi observada nos dois tratamentos.  

Os teores de cálcio foram abaixo do normal, apesar disso, as plantas não 

apresentavam sintomas visuais de deficiência desse elemento, como por exemplo, 

murchamento de folhas e ramos mais finos com paralisação e morte de gemas terminais. 

A quantidade normal de Ca para o pessegueiro segundo o Manual de adubação e 

calagem varia de 1,64 a 2,61%. 

O magnésio também apresentou-se abaixo do normal, mas os primeiros sintomas 

surgem quando o teor foliar encontra-se em torno de 0,2%. Inicialmente as folhas mais 

velhas com manchas amarelo-palha na borda do limbo, evoluem para manchas 

necróticas e perfurações até queda das folhas. 

Os teores de cobre foram abaixo do normal e normal para o sistema de cultivo 

semi-hidropônico e NFT respectivamente. Entretanto, não foram observados sintomas 

visuais de deficiência desse nutriente. Os teores normais de Cu para a cultura do 

pessegueiro é de 6 a 30 mg Kg
-1

. 

As concentrações de zinco e manganês testadas em ambos os tratamentos 

estavam dentro da normalidade (24 a 37 mg Kg
-1

) e (31 a 160 mg Kg
-1

) 

respectivamente. 

Os teores de ferro apresentaram-se excessivo e acima do normal para o sistema 

de cultivo semi-hidropônico e NFT. Porém as plantas não apresentaram sintomas de 
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excesso deste elemento. Os teores normais de Fe em pessegueiro são de 100 a 230 mg 

Kg
-1

. 

A produção de massa da parte aérea e raiz foram analisadas separadamente. A 

maior produção de massa fresca e seca da parte aérea foi obtida pelo sistema de cultivo 

semi-hidropônico para o porta-enxerto da cultivar Capdeboscq, entretanto não houve 

significância para a massa fresca e seca da raiz (Tabela 3). Souza (2010) obteve a maior 

produção de massa seca da raiz, parte aérea e total foi obtida pelas mudas enxertadas 

com a cultivar Aurora em condições hidropônicas. Prado et al. (2003)  observaram que 

o maior crescimento das mudas de goiabeira resultou em aumento linear da massa seca 

da parte aérea e das raízes. A solução nutritiva promove maior alteração no teor de 

nutrientes na parte aérea comparando as raízes, entretanto não é suficiente para alterar a 

produção de massa seca de mudas de goiabeira (FRANCO & PRADO, 2006). 

 

6.4  Conclusão 

1. O porta-enxerto ‗Capdeboscq‘ apresentou maior porcentagem de 

sobrevivência em sistema de cultivo semi-hidropônico. 

2. Ao prazo, de 90 dias após transplantio para o sistema de cultivo semi-

hidropônico e NFT, os porta-enxertos apresentaram diâmetro adequado para a 

realização da enxertia. 

3. A maior produção de massa fresca e seca da parte aérea foi obtida pelo 

sistema de cultivo semi-hidropônico para o porta-enxerto da cultivar Capdeboscq. 

4. O sistema de cultivo semi-hidropônico permite que as plantas tenham um 

desenvolvimento acelerado, com diminuição do tempo do ciclo vegetativo, podendo 

diminuir o tempo de obtenção de porta-enxertos clonais. 
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Figura 1: Miniestacas enraizadas de ‗Okinawa‘ e ‗Flordaguard‘ 

transplantadas em sistema de cultivo semi-hidropônico e NFT, 2011. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. Foto: Tomaz, 2011. 
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Figura 2: Miniestacas enraizadas de ‗Capdeboscq‘ transplantadas em 

sistema de cultivo semi-hidropônico e NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 

2013. Foto: Tomaz, 2011. 

 
 
Tabela 1: Porcentagem de miniestacas sobreviventes de porta-enxertos de pessegueiro 

em sistemas de cultivo semi-hidropônico e NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

Porta-enxertos Tratamento Sobrevivência 

Capdeboscq Semi-hidropônico 82,50a
1
 

 

NFT 75,00 b 

Okinawa Semi-hidropônico 62,50  c 

 

NFT 57,50  cd 

Flordaguard Semi-hidropônico 53,75   de 

 

NFT 50,00    e 
1 
Letras minúsculas na coluna mostram diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade de erro, 

pelo Teste de Tukey. 
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Figura 3A: Comprimento de porta-enxertos de pessegueiro em sistema de 

cultivo semi-hidropônico, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

 

 

 
Figura 3B: Comprimento de porta-enxertos de pessegueiro em sistema de 

cultivo NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 
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Figura 4A: Número de brotações laterais de porta-enxertos de pessegueiro 

em sistema de cultivo semi-hidropônico, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

 

 

 

Figura 4B: Número de brotações laterais de porta -enxertos de pessegueiro 

em sistema de cultivo NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 
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Figura 5A: Diâmetro na base de porta-enxertos de pessegueiro em sistema 

de cultivo semi-hidropônico, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

 

 

 

Figura 5B: Diâmetro na base de porta-enxertos de pessegueiro em sistema 

de cultivo NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 
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Figura 6A: Diâmetro a 10cm de porta-enxertos de pessegueiro em sistema de 

cultivo semi-hidropônico, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

 

 

 
Figura 6B: Diâmetro a 10cm de porta-enxertos de pessegueiro em sistema de 

cultivo NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 30 60 90 120

D
iâ

m
et

ro
 a

 1
0

cm
 (

m
m

)

Dias após transplante

Semi-hidropônico

Capdeboscq Okinawa Flordaguard

y=1,62x+0,10  R²=0,99

y=1,34x+0,14  R²=0,92

y=1,30x-0,04  R²0,99

0

1

2

3

4

5

0 30 60 90 120

D
iâ

m
et

ro
 a

 1
0

cm
 (

m
m

)

Dias após transplante

NFT

Capdeboscq Okinawa Flordaguard

y=-0,41x²+2,59x+0,29  R²=0,86

y=1,37x-0,13  R²=0,98

y=1,42x+0,18  R²=0,93



114 

 

 

Figura 7A: Diâmetro a 15cm de porta-enxertos de pessegueiro em sistema de 

cultivo semi-hidropônico, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

 

 

 

Figura 7B: Diâmetro a 10cm de porta-enxertos de pessegueiro em sistema de 

cultivo NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 
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Tabela 2: Análise foliar de macronutrientes e micronutrientes de plantas de 

‗Capdeboscq‘ em sistema de cultivo semi-hidropônico e NFT, 2011. Pelotas/FAEM-

UFPel, 2013. 

Tratamento 
Macronutrientes (g Kg

-
¹) 

N P K Ca Mg S 

Semi-hidropônico 36,77  2,29 b
1
 30,55 13,44a 4,78a 1,76 

NFT 40,78 2,81a 29,49 8,23 b 2,54 b 1,91 

Média 38,77 2,55 30,02 10,84 3,66 1,83 

       
Tratamento 

Micronutrientes (mg Kg
-
¹)   

 Cu Zn Fe Mn 

  Semi-hidropônico 4,14 b 23,72 b 386,95 126,25a 

  NFT 6,52a 33,92a 301,21 104,01 b 

  Média 5,33 28,82 344,08 115,13 

  
1 
Letras minúsculas na coluna mostram diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade de erro, 

pelo Teste de Tukey. 

 

 

Tabela 3: Massa fresca e seca da parte aérea e raiz de plantas de ‗Capdeboscq‘ em 

sistema de cultivo semi-hidropônico e NFT, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

Tratamento 

Parte Aérea Raiz 

Massa (g) Massa (g) 

Fresca Seca Fresca Seca 

Semi-hidropônico 637,08a
1
 253,83a 447,58 222,14 

NFT 454,69 b 166,64 b 437,90 181,45 

Média 545,89 210,24 442,74 201,79 
1 
Letras minúsculas na coluna mostram diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade de erro, 

pelo Teste de Tukey. 
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Resumo 

Uma das carências observadas na cultura do pessegueiro no Brasil é, sem 

dúvida, a necessidade de novas tecnologias na área de produção de mudas. A qualidade 

da muda e o tempo para sua formação é à base do pomar e do sucesso da exploração 

frutícola. A produção de mudas de pessegueiro através da estaquia vem sendo utilizada 

comercialmente em alguns países, tendo como principais vantagens a facilidade de 

realização, o baixo custo e a rapidez na produção da muda. Objetivou-se com o presente 

experimento avaliar o comportamento da cultivar Maciel enxertada através de gema 

ativa e gema dormente em porta-enxertos clonados e desenvolvidos em sistema de 

mailto:zfptomaz@yahoo.com.br
mailto:marciaws@ufpel.tche.br
mailto:rmpeil@ufpel.edu.br
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cultivo sem solo. O trabalho foi conduzido em casa de vegetação com temperatura 

controlada e estufa agrícola localizadas no Campo Didático e Experimental do 

Departamento de Fitotecnia, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel/RS), no período de março  de 2010 a maio de 2011 e de 

novembro de 2010 a novembro de 2011.  O material vegetal utilizado foram miniestacas 

de pessegueiro das cultivares Okinawa e Flordaguard e após transplantadas para o 

sistema semi-hidropônico, com diâmetro adequado foram enxertadas borbulhas de gema 

ativa e dormente da cultivar Maciel conforme a época. Nos porta-enxertos 'Okinawa' e 

‗Flordaguard‘ o comportamento foi semelhante em relação ao índice de pega quando 

enxertadas borbulhas de ‗Maciel‘ de gema ativa e dormente. Ao prazo, de 110 e 175 

dias após enxertia de gema ativa e dormente, a cultivar copa obteve maior comprimento 

em ambos porta-enxertos.  

Palavras-chave: Prunus persica, miniestacas clonais, enxertia de gema ativa e 

dormente, mudas, sistema de cultivo sem solo, solução nutritiva. 

 

Abstract 

One of the deficiencies observed in peach production in Brazil is undoubtedly 

the need for new technologies in the production of seedlings. The quality of change and 

time for its formation is based on the success of the orchard and fruit farm. The 

production of peach seedlings by cuttings has been used commercially in some 

countries, the main advantages the easy of implementation, low cost and speed of 

changes in production. The objective of this experiment was to evaluate the behavior of 

the grafted cultivar Maciel yolk through active and dormant bud on rootstocks and 

clones developed in soilless system. The study was conducted in a greenhouse with 

controlled temperature and located in the Didactic and Experimental Field, Department 
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of Plant Science, Faculty of Agronomy Eliseu Maciel of Federal University of Pelotas 

(UFPel / RS), from March 2010 to May in 2011 and November in 2010 to November in 

2011. The plant material were cuttings of peach cultivars and Okinawa after 

Flordaguard and transplanted into the semi-hydroponic system, with appropriate 

diameter bubbles were grafted bud active and dormant cultivar Maciel according to 

season. In rootstocks 'Okinawa' and 'Flordaguard' behavior was similar in relation to the 

take rate when grafted bubbles 'Maciel' yolk active and dormant. In term of 110 and 175 

days after grafting of active and dormant bud, the scion got greater height in both 

rootstocks. 

Keywords: Prunus persica, clonal cuttings, bud grafting of active and dormant, 

seedlings, soilless growing system, nutrient solution. 

 

7.1 Introdução   

 

Como a maioria das espécies frutíferas são plantas perenes, que produzem por 

um longo período, é de suma importância que as mudas sejam de qualidade, pois terão 

influência direta na produtividade e rentabilidade do empreendimento agrícola. A 

produção de mudas de árvores frutíferas pode ser realizada pelo uso de sementes, cujas 

plantas originárias não serão idênticas. É bastante utilizada na produção de porta-

enxertos de algumas espécies, em árvores silvestres que ainda não possuem cultivares 

melhoradas e em algumas fruteiras que apresentam vantagens na produção de mudas 

como maracujazeiro, mamoeiro e coqueiro. Porém, os métodos mais adequados para se 

produzir mudas de plantas frutíferas são os vegetativos, pois eles garantem à nova 

planta as características desejáveis da planta matriz (SILVA et al, 2011). 

A produção de mudas é uma das etapas fundamentais no processo de 

implantação de um pomar e pode ser determinante para o sucesso da cultura a ser 
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implantada. Uma das carências observadas na cultura do pessegueiro no Brasil é, sem 

dúvida, a necessidade de novas tecnologias na área de produção de mudas. Dentre essas 

necessidades, podem-se citar novas alternativas de porta-enxertos, métodos de 

propagação que garantam a manutenção das características genéticas da planta-matriz e 

o adequado estabelecimento no pomar (PEREIRA & MAYER, 2005). 

A enxertia, bem como os demais métodos de propagação assexuada, permite que 

as características produtivas das plantas sejam mantidas em seus descendentes, 

garantindo o valor agronômico das mesmas, produzindo plantas mais uniformes quanto 

ao porte, exigências edafoclimáticas e tratamentos fitossanitários, entre outros. A 

cultivar copa de pessegueiro pode ser enxertada por meio da técnica de enxertia por 

borbulhia, pode ser realizada em duas épocas: no fim da primavera entre os meses de 

novembro e dezembro, também chamada ―enxertia de gema ativa‖,  que é a época mais 

utilizada em fruticultura, principalmente por possibilitar a obtenção da muda em apenas 

um ciclo vegetativo, ou no fim de verão ou começo de outono, chamada ―enxertia de 

gema dormente‖ , sendo uma alternativa para os porta-enxertos que não apresentaram o 

diâmetro mínimo que possibilite a enxertia em novembro/dezembro (NACHTIGAL et 

al, 2005). 

A estaquia vem sendo utilizada comercialmente em alguns países, como Israel, 

Itália e Estados Unidos, tendo como principais vantagens a facilidade de realização, o 

baixo custo e a rapidez na produção da muda (CHALFUN & HOFFMANN, 1997). 

Entretanto, segundo os mesmos autores, a principal limitação ao emprego comercial 

dessa técnica é a baixa capacidade de enraizamento da maioria dos cultivares de 

pessegueiro. 

A qualidade da muda e o tempo para sua formação é à base do pomar e do 

sucesso da exploração frutícola. Segundo as Normas e Padrões de Produção de Mudas 
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de Fruteiras para o Estado do Rio Grande do Sul (1998), estabelecidas pela Comissão 

Estadual de Sementes e Mudas do Estado do Rio Grande do Sul – CESM / RS e a 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento – Entidade Certificadora e Fiscalizadora, 

existem padrões morfológicos e critérios básicos a serem seguidos para a aceitação 

comercial de mudas de ameixeira, nectarineira e pessegueiro. 

O objetivo de todo viveirista é produzir mudas de plantas frutíferas com elevado 

padrão de qualidade. Esta meta é essencial para garantir a competitividade do viveiro e 

o retorno do investimento efetuado no estabelecimento da atividade, além de assegurar 

ao cliente a satisfação de suas necessidades e ao produtor de mudas a idoneidade e 

estabilidade do empreendimento, durante anos (FACHINELLO et al., 2005).  

A produção de mudas em sistema de cultivo sem solo em plantas frutíferas é um 

processo novo e com grande potencialidade em seu uso. O cultivo sem solo surgiu como 

técnica racional, que busca a otimização no uso da água, do espaço, do tempo, dos 

nutrientes e da mão-de-obra (VILLELA JUNIOR et al., 2003). As vantagens do cultivo 

sem solo na propagação de plantas são: a precocidade de produção, adequado 

suprimento de minerais, nutrientes, melhores condições para o desenvolvimento das 

plantas e melhor controle de doenças e pragas (SCHUCH &  PEIL, 2012). Dessa forma, 

torna-se necessário avaliar a produção de mudas enxertadas nesse método promissor de 

propagação. 

Com a finalidade de desenvolver nova tecnologia para a propagação vegetativa 

de mudas de pessegueiro o objetivo no presente trabalho foi avaliar o comportamento da 

cultivar Maciel enxertada através de gema ativa e gema dormente em porta-enxertos 

clonados e transplantados para sistema de cultivo sem solo. 
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7.2 Material e métodos 

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação com temperatura controlada e 

estufa agrícola localizadas no Campo Didático e Experimental do Departamento de 

Fitotecnia, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel/RS), no período de março  de 2010 a maio de 2011 e de novembro de 2010 a 

novembro de 2011.  

Durante o período de produção das mudas, o manejo do ambiente da estufa foi 

efetuado apenas por ventilação natural, mediante abertura diária das janelas laterais 

entre os horários das 8h às 17h. Em dias que ocorreram baixas temperaturas, ventos, 

chuvas fortes e/ou alta umidade relativa do ambiente externo, a estufa ficava total ou 

parcialmente fechada, dependendo das condições climáticas. 

O material vegetal utilizado para o enraizamento de miniestacas clonais de 

pessegueiro foi obtido de ramos herbáceos de porta-enxertos de pessegueiro das 

cultivares Okinawa e Flordaguard de plantas enxertadas sobre o porta-enxerto 

Capdebosqc, que estavam envasadas no próprio departamento.     

Em março de 2010 e em novembro de 2010 na casa de vegetação foram 

preparadas as miniestacas herbáceas, das cultivares de porta-enxertos de pessegueiro 

Okinawa e Flordaguard, contendo duas a três gemas e uma folha cortada ao meio. Com 

o auxílio de um canivete, realizou-se lesão superficial na base da miniestaca e posterior 

imersão por 5 segundos em solução de 2000 mg L
-1

 de ácido indolbutírico. A seguir, as 

miniestacas foram acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e articuladas 

Sampack® (10 x 13 x 20 cm), com perfurações no seu fundo para evitar acúmulo de 

água. O substrato utilizado foi uma mistura de vermiculita média expandida e areia 

autoclavada (1:1v/v), previamente umedecidas com água. Durante o enraizamento, 

sempre que necessário, procedeu-se o borrifamento com água, mantendo-se as caixas 

fechadas para evitar a desidratação. Semanalmente, aplicou-se fungicida Captan (3 g L
-1 
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do produto comercial em água). As miniestacas, assim acondicionadas, foram mantidas 

em casa de vegetação a 25°C por 60 dias, conforme metodologia descrita por Timm, 

(2011), sendo após transplantadas para o sistema de produção, conforme descrição: 

Após em estufa modelo ―Arco Pampeana‖, com estrutura metálica, nivelada, 

com o solo coberto por plástico, revestida de um filme de polietileno de baixa densidade 

(150 μm de espessura) e disposta no sentido Norte-Sul. 

O sistema de cultivo sem solo para a produção das mudas foi definido por 

Schuch & Peil (2012) e sua patente se encontra em trâmite. 

Depois de enraizadas, no dia 20/05/2010 e no dia 13/01/2011, as miniestacas 

foram transferidas para um sistema de cultivo sem solo, em estufa, constituído de 

floreiras plásticas (80 cm x 20 cm) contendo areia média. No interior das floreiras 

colocou-se uma camada de 5 cm de brita para a drenagem, uma tela de sombreamento e 

uma camada de areia média de aproximadamente 12 cm. A forração com a tela de 

sombreamento serviu para evitar a mistura da brita com a areia. Durante a produção e 

desenvolvimento das mudas, diariamente, realizou-se a irrigação conforme a demanda 

da cultura, com solução nutritiva composta por Schuch & Peil (2012), cuja 

condutividade elétrica foi de 1,6 dSm
-1

 e o pH mantido entre 5,5 e 6,5 através da adição 

de solução de correção à base de ácido sulfúrico (H2SO4 1N) ou hidróxido de potássio 

(KOH 1N). 

A solução nutritiva era monitorada através das medidas de condutividade 

elétrica (empregando-se um eletrocondutivímetro digital) e de pH (empregando-se um 

pHmetro digital). 

Foram adotadas duas épocas para a obtenção das mudas através de enxertia de 

gema ativa e dormente, em porta-enxertos mantidos em sistema de cultivo sem solo.  



123 

 

Após 190 dias do plantio das miniestacas no sistema (01/12/2010), quando os 

porta-enxertos da cultivar Okinawa e Flordaguard atingiram cerca de 4-6 mm de 

diâmetro do caule, foi realizada a enxertia de gema ativa, pelo método de borbulhia em 

―T‖ invertido, entre 10 a 15cm do colo da muda, no período da manhã, usando-se fita 

plástica transparente, para permitir melhor aderência da borbulha, após realizou-se 

quebra parcial do porta-enxerto. Foram enxertadas borbulhas da cultivar Maciel 

oriundas da Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS. Aos 30 dias após a enxertia, foi 

retirada a fita plástica do enxerto e, em seguida, foi realizado o corte em bisel (5cm 

acima do ponto de enxertia) dos porta enxertos e, aos 60 dias, a eliminação completa da 

parte aérea dos porta-enxertos, com corte rente ao ponto de emissão do enxerto, em 

ambas as cultivares. As plantas enxertadas permaneceram no sistema de cultivo sem 

solo, sendo conduzidas em haste única e tutoradas para um crescimento vertical e reto 

até atingirem 40 cm de comprimento (muda comercialmente pronta). O comprimento 

foi medido semanalmente, a partir do ponto de enxertia da planta, iniciando-se as 

medidas em 04/01/2011. 

Após 120 dias do plantio das miniestacas no sistema (25/05/2011), quando os 

porta-enxertos da cultivar Okinawa e Flordaguard atingiram cerca de 4-6 mm de 

diâmetro do caule, foi realizada a enxertia de gema dormente, pelo método de borbulhia 

em ―T‖ invertido, entre 10 a 15cm do colo da muda, no período da manhã, usando-se 

fita plástica transparente. Foram enxertadas borbulhas da cultivar Maciel oriundas da 

Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS. Aos 30 dias após a enxertia, foi retirada a fita 

plástica do enxerto e realizado a quebra parcial (a 5cm acima do ponto de enxertia) dos 

porta enxertos, após a brotação da borbulha, no final do inverno a eliminação completa 

da copa, com corte em bisel rente ao ponto de emissão do enxerto, em ambas as 

cultivares. Os enxertos permaneceram no sistema de cultivo sem solo em floreiras 
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conduzidas em haste única, sendo tutorados para um crescimento vertical e reto até 

atingirem 40 cm de comprimento (muda comercialmente pronta). A comprimento foi 

medida quinzenalmente, a partir do ponto de enxertia da planta, iniciando-se as medidas 

em 25/07/2011. 

O experimento foi instalado seguindo o delineamento inteiramente casualizado, 

a casualização foi realizada por meio de recursos computacionais, utilizando como 

ferramenta o programa Winstat, através do qual foi feito sorteio para atribuir os 

tratamentos. 

Os tratamentos foram constituídos com quatro repetições de 10 miniestacas, das 

cultivares de pessegueiro Okinawa e Flordaguard transplantadas em sistema de cultivo 

sem solo após enxertadas borbulhas de gema ativa e gema dormente respectivamente da 

cultivar Maciel.   

Durante a condução do experimento, as variáveis analisadas foram: o índice de 

pega da enxertia; o número de brotações laterais e o comprimento da cultivar copa 

enxertada. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e 

comparação de médias pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade das variáveis 

analisadas sequencialmente (nas diferentes datas). Regressões entre variáveis 

estabelecidas e consideradas significativas quando P  5% através do programa 

estatístico WinStat (MACHADO & CONCEIÇÃO, 2007). 

Durante o período de condução do experimento, as médias mensais de 

temperatura e umidade foram monitoradas pela Estação agroclimatológica de Pelotas 

localizada a aproximadamente 500 m do local onde foi executado o experimento 

(Apêndice 7 e 8) e dentro da estufa agrícola, foram monitoradas por meio de 

termômetros de mínima e máxima (Apêndice 8 e 9). 



125 

 

 

7.3 Resultados e discussão 

Através da interpretação dos dados da análise de variância constatou-se que 

houve interação para a variável índice de pega das mudas enxertadas em sistema de 

cultivo sem solo. Para as mudas enxertadas com borbulhas de gema ativa não houve 

diferença estatística entre os porta-enxertos. Já para as mudas enxertadas com borbulhas 

de gema dormente o porta-enxerto ‗Flordaguard‘ foi estatisticamente superior com 

70,83% de mudas sobreviventes uniformes e sadias para transplantio. Assim como o 

porta-enxerto ‗Okinawa‘ foi estatisticamente superior para as mudas enxertadas com 

borbulhas de gema ativa com 72,70% de mudas aptas para transplantio (Tabela 1). Estes 

percentuais de pega das mudas enxertadas condizem com MAYER et al. (2005), que 

obteviveram mudas enxertadas em 'Okinawa' maior pegamento em relação aos clones 

de umezeiro. Em trabalho realizado por Reis et al., (2010) conduzido em estufa, 

verificaram 90% a taxa de pegamento de enxertos (borbulhia de gema ativa) da cv. 

‗Diamante‘, em porta-enxerto de pessegueiro ‗Okinawa‘. Chalfun & Hoffmann (1997), 

que destacam que, em condições ambientais adequadas de temperatura, umidade e 

luminosidade, obtêm-se, facilmente, pegamentos superiores a 90%, na enxertia de 

pessegueiro. 

Considerando dias após a enxertia foi possível observar o comportamento 

quadrático do comprimento da copa enxertada sobre estes porta-enxertos e o número de 

brotações laterais da cultivar copa enxertada com borbulhas de gema ativa (Figura 1 e 

2). As mudas Okinawa/Maciel (em média 58cm) obtiveram comprimento superior as 

mudas Flordaguard/Maciel (aproximadamente 50cm) em 110 dias (Figura 1). No 

entanto, MAYER et al. (2005), obteve comprimento de 40,54cm em 180 dias do 

pessegueiro cultivar Aurora-1 sobre porta-enxerto ‗Okinawa‘, obtidos por estacas 
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herbáceas enxertados via borbulhia por escudo e mantidos em sacos plásticos contendo 

substrato comercial. 

Utilizando como critério 40 cm de comprimento para a muda comercialmente 

pronta, o porta-enxerto ‗Okinawa‘ induziu maior vigor ao enxerto, de forma que o ponto 

máximo de comprimento da cultivar Maciel é atingido em (55 dias), em relação ao 

‗Flordaguard‘ (65 dias) após enxertia de gema ativa.  

Ficou evidenciado o comportamento quadrático do comprimento da copa 

enxertada via borbulhia de gema dormente sobre os porta-enxertos. A cv. 

Flordaguard/Maciel (em média 124cm) obteve comprimento superior a cv. 

Okinawa/Maciel (aproximadamente 121cm) em 175 dias (Figura 3). No entanto Reis et 

al (2010), obteve mudas com 50 cm de comprimento em 142,50 dias  da cv. ‗Diamante‘, 

em porta-enxerto de pessegueiro ‗Okinawa‘ conduzidos em estufa plástica. 

Em análise do número de brotações laterais da cultivar copa enxertada, foi 

possível verificar o desenvolvimento linear para as brotações. Aos 165 dias após 

enxertia com borbulhas de gema dormente foi observado em média 22 brotações laterais 

(Figura 4). A formação de ramos é uma característica importante para a condução de 

mudas pré-formadas. Na produção de mudas é desejável que as mesmas apresentem 

maior crescimento foliar, já que as folhas realizam processos de conversão de energia 

luminosa em energia química, essencial para seu crescimento e desenvolvimento (TAIZ 

& ZEIGER, 2004; MARENCO & LOPES, 2005). Nesse sentido, o uso da solução 

nutritiva tem como objetivo promover o incremento das características 

morfofisiológicas das mudas. Assim, ao serem transplantadas para o campo, essas 

mudas apresentarão melhores condições de desenvolvimento (DANTAS, 1997). 

O sistema de cultivo sem solo permite que as plantas tenham um 

desenvolvimento acelerado, com diminuição do tempo do ciclo vegetativo, podendo 
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diminuir o tempo de obtenção de mudas pré-formadas. Este fato pôde ser observado no 

presente trabalho, pois as mudas foram obtidas em aproximadamente em 14 e 12 meses 

durante o experimento. Constatou-se aos 140 e 90 dias de crescimento dos porta-

enxertos, que estes apresentavam diâmetros adequados para a realização da enxertia, 

porém, não foi possível nesta época, porque não havia borbulhas prontas. Estes períodos 

para a produção de mudas podem então ser reduzidos em até 50 e 30 dias.  

De acordo com Hoffmann et al. (2003), na borbulhia de gema dormente, ocorre 

a soldadura do enxerto, mas não há brotação, a qual somente ocorrerá após a saída da 

dormência, durante o ciclo seguinte. O pegamento, normalmente, é elevado, mas a gema 

pode morrer durante o inverno, especialmente se, devido à ocorrência de temperaturas 

elevadas durante o outono, ocorrer a brotação antecipada da cultivar copa. Todavia, 

apesar do maior período constatado para a produção deste tipo de muda, observa-se que 

ele ainda foi menor (aproximadamente 12 meses) do que o citado por Hoffmann et al. 

(2003), de 15 meses, nas condições do sul do Brasil e na maioria das regiões produtoras 

de mudas. 

 

7.4 Conclusão 

1. Nos porta-enxertos 'Okinawa' e ‗Flordaguard‘ o comportamento foi 

semelhante em relação ao índice de pega quando enxertadas borbulhas de ‗Maciel‘ de 

gema ativa e dormente.  

2. Ao prazo, de 110 dias após enxertia de gema ativa, o porta-enxerto 

Okinawa proporcionou maior comprimento da cultivar copa enxertada.  

3. Ao prazo, de 175 dias após enxertia de gema dormente, a cultivar 

Flordaguard proporcionou maior comprimento da cultivar copa enxertada.  
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4. O sistema de cultivo sem solo apresenta potencial como nova tecnologia 

para a produção de mudas de porta enxertos de pessegueiro clonados através da 

miniestaquia com significativa redução no tempo do ciclo vegetativo, podendo diminuir 

o tempo de obtenção de mudas. 
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Tabela 1: Índice de pega de mudas da cultivar Maciel enxertado sobre porta-enxertos de  

pessegueiro em sistema de cultivo sem solo, 2010/2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

Tipo de Enxertia 
Índice de pega 

Okinawa/Maciel Flordaguard/Maciel 

Gema ativa 72,70 aA
1
 62,62 aA 

Gema dormente 36,96  bB 70,83 aA 
1 
Letras minúsculas na linha e maiúsculas na coluna mostram diferença significativa ao nível de 5% de 

probabilidade de erro, pelo Teste de Tukey. 
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Figura 1: Comprimento de mudas da cultivar Maciel enxertado sobre porta -

enxertos de pessegueiro em sistema de cultivo sem solo , 2010. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

 
 
 

 
 
 

Figura 2: Número de brotações laterais de mudas da cultivar Maciel 

enxertado sobre porta-enxertos de pessegueiro em sistema de cultivo sem 

solo, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 
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Figura 3: Comprimento de mudas da cultivar Maciel enxertado sobre porta -

enxertos de pessegueiro em sistema de cultivo sem solo , 2011. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

 

 

Figura 4: Número de brotações laterais de mudas da cultivar Maciel 

enxertado sobre porta-enxertos de pessegueiro em sistema de cultivo sem 

solo, 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 
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Resumo 

O objetivo no presente trabalho foi avaliar a produção de mudas de pessegueiro 

da cultivar Maciel enxertada em porta-enxertos de origem clonal e seminal. O trabalho 

foi conduzido em casa de vegetação com temperatura controlada e estufa agrícola 

localizadas no Campo Didático e Experimental do Departamento de Fitotecnia, 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel/RS),  no período de março  de 2010 a maio de 2011. O material vegetal 

utilizado para o enraizamento de miniestacas foram ramos herbáceos do porta-enxerto 

de pessegueiro da cultivar Okinawa e sementes da mesma cultivar, após enxertadas 

borbulhas de gema ativa da cultivar Maciel. O porta-enxerto clonal de Okinawa em 

mailto:zfptomaz@yahoo.com.br
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mailto:rmpeil@ufpel.edu.br
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sistema de cultivo sem solo apresentou comprimento superior em 190 dias após 

transplante. Ao prazo, de 110 dias após enxertia, o porta-enxerto clonal proporciona 

maior comprimento de cultivar copa enxertada. 

Palavras-chave: Prunus persica, miniestacas clonais, sementes, enxertia de gema ativa, 

mudas, sistema de cultivo sem solo, embalagem, solução nutritiva. 

 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the production of peach seedling cultivar 

Maciel grafted onto rootstocks and clonal seed. The work was conducted in a 

greenhouse with controlled temperature and greenhouse located in Campo Didactic and 

Experimental Department of Plant Science, Faculty of Agriculture Eliseu Maciel, 

Federal University of Pelotas (UFPel / RS), from March 2010 to May 2011. The plant 

material used for rooting cuttings were herbaceous rootstock of peach cultivar Okinawa 

and seeds of the same cultivar, grafted bud after bud active cultivar Maciel. The clonal 

rootstock of Okinawa in soilless system had superior height to 190 days after 

transplantation. In term of 110 days after grafting, the clonal rootstock provides greater 

height of scion grafted. 

Keywords: Prunus persica, clonal cuttings, seeds, grafting of active yolk, seedlings, 

soilless system, packaging, nutrient solution. 

 

8.1 Introdução 

 

A eficiência das culturas e de um pomar de pêssegueiro durante a sua vida 

comercial é influenciado por vários fatores, tais como o sistema de plantio, práticas 

culturais, as condições ambientais e do solo. As mudas usadas para inplantar o pomar 

também desempenha um papel importante, porque, se a sua qualidade é ruim, pode 
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invalidar os outros fatores. Qualidade de muda é representado por um número de 

caracteres bioagronomicos, genética e sanitária, que coletivamente fazem o pomar capaz 

de atingir seu maior potencial. A qualidade de mudas depende da escolha certa do 

material vegetal, propagação e técnicas culturais no viveiro (LORETI & MORINI, 

2008).  

Entre as espécies de frutas de caroço, o pêssego é mundialmente a de maior 

expressão econômica e, apesar de muitas pesquisas, essa cultura não atingiu volume 

suficiente em nosso país para acompanhar a demanda interna, sendo necessárias 

importações de outros países como o Chile e a Argentina (ZANETTE & BIASI, 2004).  

Na fruticultura, como em outros setores econômicos, as novas tecnologias 

também são responsáveis pelo aumento da produção e da qualidade do produto final. A 

utilização de porta-enxertos responde a essas modernas exigências pedidas por uma 

fruticultura tecnicamente evoluída, iniciada na Europa, a partir dos anos 60, a qual 

assumiu importância com o desenvolvimento da fruticultura industrial (LORETI, 2008).   

O estudo de porta-enxerto no Brasil ainda é muito incipiente, enquanto que nos 

países europeus e nos Estados Unidos estes já estão mais avançados (ROCHA, 2006). 

Apesar dos notáveis avanços obtidos com o melhoramento genético de cultivares-copa, 

poucas são as pesquisas na área de porta-enxertos, fato exemplificado pela ausência de 

uma cultivar clonal para recomendação na região sul do Brasil (MAYER et al., 2007). 

          A cultivar Okinawa é um dos porta-enxertos mais utilizados na produção de 

mudas, na região do sul de Minas Gerais, sendo utilizada em 70% das plantas 

enxertadas (REIS et al.,  2010).Também sendo utilizado em São Paulo (PEREIRA & 

MAYER, 2005). De acordo com Loreti & Morini (2008) a propagação por sementes 

produz indivíduos que diferem sensivelmente uns dos outros e da planta que lhe deu 

origem, mas apesar disso, este método ainda é o mais amplamente adotado pelos 
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produtores de muda para a produção de  porta-enxertos de pessegueiro. Neste contexto, 

a propagação vegetativa é importante na manutenção da uniformidade do material 

genético, garantindo a homogeneidade das plantas. Dentre os métodos de propagação 

vegetativa, a miniestaquia constitui uma inovação da estaquia convencional que, em 

determinadas espécies, tem possibilitado aumento de produtividade, uniformidade e 

porcentagem de enraizamento quando são atingidas condições nutricionais e 

fitossanitárias específicas (TITON et al., 2003). 

Combinado com formas mais eficientes de produção de mudas de  frutíferas, a 

utilização de sistemas de cultivo  sem solo tem grande potencial, diante do atual 

contexto de produção. De acordo com Schuch, & Peil, (2012)  este sistema tem como  

vantagens a precocidade de produção das mudas, adequado suprimento de minerais, 

nutrientes, melhores condições para o desenvolvimento das plantas e melhor controle de 

doenças e pragas. 

Ao observar a parcela dos agricultores que se dedicam hoje à produção de 

mudas, nota-se que há ainda grande carência de informações, principalmente no que diz 

respeito ao manejo das mudas, envolvendo assuntos como substratos, irrigação, 

fertirrigação, e outras formas de nutrição de plantas (ARAÚJO, 2003). 

Com a finalidade de desenvolver nova tecnologia para a produção de mudas de 

pessegueiro o objetivo no presente trabalho foi avaliar a produção de mudas de 

pessegueiro da cultivar Maciel enxertada em porta-enxertos de origem clonal e seminal. 

 

8.2 Material e métodos 

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação com temperatura controlada e 

estufa agrícola localizadas no Campo Didático e Experimental do Departamento de 
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Fitotecnia, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel/RS), no período de março  de 2010 a maio de 2011. 

Durante o período de produção das mudas, o manejo do ambiente da estufa foi 

efetuado apenas por ventilação natural, mediante abertura diária das janelas laterais 

entre os horários das 8h às 17h. Em dias que ocorreram baixas temperaturas, ventos, 

chuvas fortes e/ou alta umidade relativa do ambiente externo, a estufa ficava total ou 

parcialmente fechada, dependendo das condições climáticas. 

O material vegetal utilizado para o enraizamento de miniestacas clonais de 

pessegueiro foi obtido de ramos herbáceos da cultivar Okinawa.  Já os porta-enxertos de 

‗Okinawa‘ via semente em embalagem com substrato comercial foram obtidos de 

matrizeiro localizado no viveiro Frutplan Mudas Ltda., Pelotas/RS.  

Em março de 2010 na casa de vegetação foram preparadas as miniestacas 

herbáceas, da cultivar de porta-enxerto de pessegueiro Okinawa, contendo duas a três 

gemas e uma folha cortada ao meio. Com o auxílio de um canivete, realizou-se lesão 

superficial na base da estaca e posterior imersão por 5 segundos em solução de 2000 mg 

L
-1

 de ácido indolbutírico. A seguir, as miniestacas foram acondicionadas em 

embalagens plásticas transparentes e articuladas Sampack® (10 x 13 x 20 cm), com 

perfurações no seu fundo para evitar acúmulo de água. O substrato utilizado foi uma 

mistura de vermiculita média expandida e areia autoclavada (1:1v/v), previamente 

umedecidas com água. Durante o enraizamento, sempre que necessário, procedeu-se o 

borrifamento com água, mantendo-se as caixas fechadas para evitar a desidratação. 

Semanalmente, aplicou-se fungicida Captan (3 g L
-1

 do produto comercial em água). As 

miniestacas, assim acondicionadas, foram mantidas em casa de vegetação a 25°C por 60 

dias, conforme metodologia descrita por Timm, (2011), sendo após transplantadas para 

o sistema de produção, conforme descrição: 
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Após em estufa modelo ―Arco Pampeana‖, com estrutura metálica, nivelada, 

com o solo coberto por plástico, revestida de um filme de polietileno de baixa densidade 

(150 μm de espessura) e disposta no sentido Norte-Sul. 

O sistema de cultivo sem solo para a produção das mudas foi definido por 

Schuch & Peil (2012) e sua patente se encontra em trâmite. 

Depois de enraizadas, no dia 20/05/2010, as miniestacas foram transferidas para 

um sistema de cultivo sem solo, em estufa, constituído de floreiras plásticas (80 cm x 20 

cm) contendo areia média. No interior das floreiras colocou-se uma camada de 5 cm de 

brita para a drenagem, uma tela de sombreamento e uma camada de areia média de 

aproximadamente 12 cm. A forração com a tela de sombreamento serviu para evitar a 

mistura da brita com a areia. Durante a produção e desenvolvimento das mudas, 

diariamente, realizou-se a irrigação conforme a demanda da cultura, com solução 

nutritiva composta por Schuch & Peil (2012), cuja condutividade elétrica foi de 1,6 

dSm-1 e o pH mantido entre 5,5 e 6,5 através da adição de solução de correção à base 

de ácido sulfúrico (H2SO4 1N) ou hidróxido de potássio (KOH 1N).Também foi 

realizada a irrigação semanal com solução nutritiva das mudas em embalagem com 

substrato comercial. 

A solução nutritiva era monitorada através das medidas de condutividade 

elétrica (empregando-se um eletrocondutivímetro digital) e de pH (empregando-se um 

pHmetro digital). 

Após 190 dias do plantio das miniestacas no sistema (01/12/2010), quando os 

porta-enxertos da cultivar Okinawa e Okinawa via semente atingiram cerca de 4-6 mm 

de diâmetro do caule, foi realizada a enxertia de gema ativa, pelo método de borbulhia 

em ―T‖ invertido, entre 10 a 15cm do colo da muda, no período da manhã, usando-se 

fita plástica transparente, para permitir melhor aderência da borbulha. Foram enxertadas 
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borbulhas da cultivar Maciel oriundas da Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS. Aos 

30 dias após a enxertia, foi retirada a fita plástica do enxerto e, em seguida, foi realizado 

a quebra parcial (5cm acima do ponto de enxertia) dos porta enxertos e, aos 60 dias, a 

eliminação completa da parte aérea dos porta-enxertos, com corte em bisel acima do 

ponto de emissão do enxerto, em ambas as cultivares. As plantas enxertadas 

permaneceram no sistema de cultivo sem solo, sendo conduzidas em haste única e 

tutoradas para um crescimento vertical e reto até atingirem 40 cm de comprimento 

(muda comercialmente pronta). O comprimento foi medido semanalmente, a partir do 

ponto de enxertia da planta, iniciando-se as medidas em 04/01/2011. 

Os tratamentos foram constituídos com três repetições de 10 miniestacas, da 

cultivar de pessegueiro Okinawa transplantadas em sistema de cultivo sem solo e 

‗Okinawa‘ via semente em embalagem com substrato comercial (Figura 1) após 

enxertadas borbulhas de gema ativa da cultivar Maciel.   

Durante a condução do experimento, as variáveis analisadas nas datas de 

avaliações foram: a sobrevivência das miniestacas após o transplantio para o sistema de 

cultivo sem solo e os porta-enxertos via semente em embalagem com substrato 

comercial; o comprimento (cm), com o uso de trena; o número de brotações laterais; os 

diâmetros (mm) na base, 10 e 15cm, com paquímetro digital. 

O experimento foi instalado seguindo o delineamento inteiramente casualizado, 

a casualização foi realizada por meio de recursos computacionais, utilizando como 

ferramenta o programa Winstat, através do qual foi feito sorteio para atribuir os 

tratamentos. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e 

comparação de médias pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade das variáveis 

analisadas sequencialmente (nas diferentes datas). Regressões entre variáveis 
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estabelecidas e consideradas significativas quando P  5% através do programa 

estatístico WinStat (MACHADO & CONCEIÇÃO, 2007). 

Durante o período de condução do experimento, as médias mensais de 

temperatura e umidade foram monitoradas pela Estação agroclimatológica de Pelotas 

localizada a aproximadamente 500 m do local onde foi executado o experimento 

(Apêndice 7 e 8). 

 

8.3 Resultados e discussão 

Neste experimento a sobrevivência de miniestacas enraizadas de ‗Okinawa‘ em 

sistema de cultivo sem solo foi de 64%, enquanto que o mesmo porta-enxerto via 

semente apresentou 60% (informação pessoal). 

 Para variável comprimento do porta-enxerto houve efeito significativo e uma 

tendência linear para os porta-enxertos obtidos pela miniestaquia e crescidos em sistema 

de cultivo sem solo, apresentando 105cm em 190 dias após transplante. Já para o porta-

enxerto via semente o comprimento foi de 89cm no mesmo período (Figura 2). Não 

houve significância para o número de brotações laterais. 

 O porta-enxerto ‗Okinawa‘ em sistema de cultivo sem solo apresentou diâmetro 

na base, 10 e 15cm superior ao porta-enxerto obtido via semente (Tabela 1). Os porta-

enxertos em embalagem com substrato comercial alcançaram diâmetros aptos para 

enxertia aproximadamente 190 dias após o plantio dos caroços.  

Considerando dias após a enxertia dos porta-enxertos nos sistemas de cultivo, foi 

possível observar o comportamento quadrático do comprimento das mudas de origem 

clonal e seminal. Após 110 dias da enxertia as mudas atingiram em média 58,46 e 

43,56cm de comprimento para os porta-enxertos de origem clonal em sistema de cultivo 

sem solo e via semente em embalagem com substrato comercial, respectivamente 
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(Figura 3). Franco & Prado (2006) observaram em mudas de goiabeira propagadas 

vegetativamente e cultivadas em diferentes soluções nutritivas durante 90 dias, 

comprimento média de 42,5cm para cultivar Paluma. Segundo Taiz e Zeiger (2004), a 

habilidade das plantas em obter água e nutrientes minerais está relacionada à sua 

capacidade de desenvolver um extenso sistema radicular. Deve-se considerar também 

que a utilização isolada do substrato comercial pode encarecer o custo de produção das 

mudas de pessegueiro. Deve-se ressaltar que, em produções comerciais, o viveirista 

deve avaliar o custo de aquisição dos materiais utilizados, como substrato, além do 

tempo de formação da muda de qualidade (WAGNER JUNIOR et al., 2007). 

A variável número de brotações laterais apresentou comportamento quadrático 

para as mudas de origem clonal em sistema de cultivo sem solo com 5,25 em média a 

partir de 51 dias após enxertia (Figura 4). Já, as mudas via semente em embalagem com 

substrato comercial não se formaram brotações laterais. O trabalho desenvolvido por 

Wagner Junior et al., (2008), sobre o crescimento inicial de pessegueiro com 

pulverização de ácido giberélico (GA3) (0; 50; 100; 150 e 200 mg L
-1

), proporcionou em 

média 3,35 brotações aos 130 dias de cultivo. No presente trabalho não houve aplicação 

de GA3 sobre as mudas, mas os resultados obtidos foram significativos. 

Segundo Monte Serrat et al. (2004), uma forma importante de produzir  ramos é 

através de um adequado suprimento de nitrogênio durante o período  de formação da 

planta. A formação da ramificação é um fenômeno que se verifica somente em 

determinadas condições fisiológicas, mostrando uma dinâmica de resposta muito 

diversa. Nesse sentido, o uso da solução nutritiva tem como objetivo promover o 

incremento das características morfofisiológicas das mudas. 

Utilizando como critério 40 cm de comprimento para a muda comercialmente 

pronta, as mudas de origem clonal atingiram 45,88cm de comprimento em 58 dias após 
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enxertia, enquanto que as de origem seminal obtiveram 43,67cm ao final de 170 dias. 

Estes períodos para a produção de mudas podem então ser reduzidos em até 110 dias.  

 

8.4 Conclusão 

Nas condições em que foi realizado o experimento é possível concluir que: 

1. O porta-enxerto clonal de Okinawa em sistema de cultivo sem solo apresentou 

comprimento superior em 190 dias após transplante.  

2. Ao prazo, de 110 dias após enxertia, o porta-enxerto clonal proporcionou maior 

comprimento de cultivar copa enxertada. 

3. O sistema de cultivo sem solo permite que as plantas tenham um 

desenvolvimento acelerado, com diminuição do tempo do ciclo vegetativo, podendo 

diminuir o tempo de obtenção de mudas. 

 

Agradecimentos 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

pela concessão da bolsa de estudos.  

À Luiz Rogério Loy (Feta) pela realização da enxertia. 

Fontes de aquisição 

À Embrapa Clima Temperado pelas borbulhas da cultivar Maciel. 

Informe verbal 

À Claudiomar Fischer pela informação pessoal sobre a sobrevivência do porta-

enxerto ‗Okinawa‘ via semente.  

 

Referências 

ARAÚJO, W.P. Manejo da fertirrigação em mudas de alface produzidas em substrato. 



143 

 

2003. Dissertação (Mestrado em Agronomia). Instituto Agronômico de Campinas, 

Campinas, 2003. 

FRANCO, C. F. & PRADO, R. de M. Uso de soluções nutritivas no desenvolvimento e 

no estado nutricional de mudas de goiabeira: macronutrientes. Acta Sci. Agron. 

Maringá, v. 28, n. 2, p. 199-205, April/June, 2006. 

LORETI, F. Revisão:Porta-enxertos para a cultura do pêssegueiro do Terceiro milênio. 

Revista Brasileira Fruticultura, Jaboticabal - SP, v. 30, n. 1, p. 274-284, 2008. 

LORETI ,F.; MORINI, S. ; Propagation Techniques. In: The peach: Botany, Production 

and Uses. 2008. p. 221-240.  

MACHADO, A.A.; CONCEIÇÃO, A.R. Sistema de análise estatística para Windows. 

WinStat. Versão 2.0. UFPel, 2003. 

MAYER, N.A.; PEREIRA, F.M.; BARBOSA, J.C.; KOBA, V.Y. Distribuição do 

sistema radicular do pessegueiro 'Okinawa' propagado por sementes e por estacas 

herbáceas. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal-SP, v.29, n.3, 2007. 

MONTE SERRAT, B.; REISSMANN, C.B.; MOTTA, A.C.V.; MARQUES, R. 

Nutrição mineral de fruteiras de caroço In: MONTEIRO, L.B.; MAY DE MIO, L.L.; 

MONTE SERRAT, B.; MOTTA, A.C.; CUQUEL, F.L. Fruteiras de caroço. Curitiba: 

UFPR, 2004. p. 71-96. 

PEREIRA, F.M.; MAYER, N.A. Pessegueiro: tecnologias para a produção de mudas. 

Jaboticabal-SP: Funep, 2005. 8-20p. 

REIS, J R.; CHALFUN, N. N. J.; Reis, M. de A. Métodos de enxertia e ambientes na 

produção de mudas de pessegueiro cv. Diamante.   Pesquisa Agropecuária Tropical. 

Goiânia, v. 40, n. 2, p. 200-205, abr./jun. 2010. 

ROCHA, Moacir da S. Comportamento fenológico e produtivo das cultivares de 

pessegueiro chimarrita e granada em diferentes porta-enxertos, nos três primeiros 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MAYER,++NEWTON+ALEX
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PEREIRA,++FERNANDO+MENDES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BARBOSA,++JOSE+CARLOS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=KOBA,++VALTER+YOSHIO


144 

 

anos de implantação.2006. Tese 164f. (Doutorado em Fruticultura de Clima 

Temperado) – Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Universidade Federal de 

Pelotas, Pelotas, 2006 

SCHUCH, M. W. & PEIL, R. M. N. Soilless cultivation systems: A new approach in 

fruit plants propagation in the south of Brazil. In: International Symposium on 

Advanced Technologies and management towards sustainable greenhouse 

ecosystems-Green Syszoll. 2011.  Acta Horticulturae v.952, p.877-883, ISHS, 2012. 

TAIZ, L. & ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 719p. 

TIMM, C. R. F. Propagação de porta-enxertos de pessegueiro por miniestacas 

herbáceas. 2011. 65f. Dissertação (Mestrado em Fruticultura de Clima Temperado) 

Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 2011. 

TITON, M; XAVIER, A; REIS, G.G dos; OTONI, W.C. Eficiência das minicepas e 

microcepas na produção de propágulos de clones de Eucalyptus grandis. Revista 

Árvore, Viçosa, v.27, n.5, p.619-625, 2003.  

WAGNER JUNIOR, A.; COSTA E SILVA, J. O.; SANTOS, C. E. M.; PIMENTEL, L. 

D.; NEGREIROS, J. R. S.; ALEXANDRE, R. S.; BRUCKNER, C. H. Substratos na 

formação de mudas para pessegueiro Acta Scientiarum. Agronomy, Maringá, v. 29, 

n. 4, p. 569-572, 2007. 

WAGNER JÚNIOR, A.; COSTA E SILVA, J. O.; SANTOS, C. E. M.; PIMENTEL, L. 

D.; NEGREIROS, J. R. S.; ALEXANDRE, R. S.; BRUCKNER, C. H. Ácido 

giberélico no crescimento inicial de mudas de pessegueiro. Ciência e agrotecnologia, 

Lavras, v. 32, n. 4, p. 1035-1039, jul./ago., 2008. 

ZANETTE, F.; BIASI, L.A. Introdução a fruteiras de caroço. In: Fruteiras de caroço: 

uma visão ecológica. Curitiba: UFPR, 2004. p.1-4 

 



145 

 

 

Figura 1: Porta-enxerto de ‗Okinawa‘ via semente em embalagem com 

substrato comercial, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. Foto: Tomaz, 2010. 

 

 

 

 
Figura 2: Comprimento dos porta-enxertos de pessegueiro clonados e via 

semente, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 
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Tabela 1: Diâmetro dos porta-enxertos de pessegueiro clonados e via semente, 2010. 

Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

 

Okinawa 

Diâmetro (mm) 

Base 10cm 15cm 

Clonado 7,68a
1 

7,09a 6,85a 

Semente 5,46 b 4,48 b 4,19 b 
1 
Letras minúsculas na coluna mostram diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade de erro, 

pelo Teste de Tukey. 

 
 
 
 

 
Figura 3: Comprimento das mudas de pessegueiro clonados e via semente, 

2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 
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Figura 4: Número de brotações laterais das mudas de pessegueiro clondos e 

via semente, 2010. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 
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9. CONCLUSÕES GERAIS 

 

 Em geral, tanto o sistema de cultivo semi-hidropônico quanto o sistema 

hidropônico NFT mostraram-se eficientes para a produção e crescimento inicial 

de mudas clonais de pessegueiro nas condições em que foram desenvolvidos 

os experimentos, sendo superior ao método de embalagem com substrato 

comercial. Além disso, tornam possível obter mais rapidamente mudas pré- 

formadas aptas para serem transplantadas para o campo ou para serem 

utilizadas na formação de minijardim clonal.  

 A sobrevivência das miniestacas enraizadas foi mais influenciada pelo 

sistema de cultivo semi-hidropônico do que pelo sistema hidropônico NFT e o 

método de embalagem com substrato comercial. Apesar de existirem 

pesquisas já realizadas sobre enraizamento adventício em porta-enxertos e 

cultivares copa de pessegueiro, não existe ainda a formação de pomares 

comerciais com este método de propagação. 

 Neste estudo não comparamos, simultaneamente, o sistema de cultivo 

semi-hidropônico, o sistema hidropônico NFT e o método de embalagem com 

substrato comercial, mas foi possível verificar que o sistema de cultivo semi-

hidropônico promoveu melhor crescimento das mudas até o momento de 

serem levadas a campo, constituindo um pomar didático para avaliações sobre 

o comportamento de plantas assim propagadas. 

 Este trabalho é apenas o início de uma linha de pesquisa onde outros 

trabalhos poderão ser feitos visando o desenvolvimento destas plantas, para 

podermos afirmar se o sistema de cultivo semi-hidropônico poderá se tornar 

uma alternativa na produção clonal de mudas de pessegueiro com qualidade 

genética e sanitária. 
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11. APÊNDICE 

 

Apêndice 1: Vermiculita expandida 

Marca  CSC - Carolina Soil do Brasil Ltda 

Granulometria média/fina 

NCM 6806.20.00 

Capacidade de retenção de água (CRA) 60% 

Densidade 80 Kg/m3 

Potencial de hidrogênio (pH) 7,0 (+/- 0,5) 

Umidade máxima 10% 

Condutividade elétrica (mS/cm) 0,7 (+/- 0,3) 

Produto registrado no MAPA sob no RS - 1106310002-4 

Produto atóxico, inerte e higroscópico   
 

 

Apêndice 2: Espuma fenólica para germinação 

Marca  Green-up 

Medidas (tamanho) 2,0x2,0x3,8 ou 2,5x2,5x3,0 

Umidade máxima 15% 

Capacidade de retenção de água (CRA) 100% 

Densidade seca 12,75 Kg/m3 

Potencial de hidrogênio (pH) 3,5 (+/- 0,5) 

Condutividade elétrica (dS/m) 0,33 (+/- 0,3) 

Produto registrado no MAPA sob no SP 8037110000-1 

Relação de matérias-primas 
resina Fenol/Formol,  
agente emulsionante, 

  agente de expansão e catalisador ácido 

Fonte: www.floralatlanta.com.br 

 

 

 

 

 

 

http://www.floralatlanta.com.br/
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Apêndice 3: Carolina II - BR (CSC) 

Marca  CSC - Carolina Soil do Brasil Ltda 

Condutividade elétrica (mS/cm) 1,5 (+/- 0,3) 

Densidade 114 Kg/m3 

Capacidade de retenção de água (CRA) 54% 

Umidade máxima 60% 

Granulometria sem espeficação 

Produto registrado no MAPA sob no RS - 1106310004-1 

Composição turfa de sphagno, vermiculita 
expandida, casca de arroz carbonizada, 

calcário dolomítico (traços), 

gesso agrícola (traços) 

e fertilizante NPK 

 

 
 
Apêndice 4: Teores de nutrientes, determinados pela análise foliar, em 
amostras colhidas em pomares de pessegueiro, cv. Aldrighi, da região 
produtora de Pelotas (Adaptado de EMBRAPA/CNPFT, 1984) 
 

TEORES  % DOS POMARES AMOSTRADOS  

ELEMENTOS  MIN  MED.  MAX  PADRÃO  1  2  3  4  5  

N (%)  2.16  3.23  3.80  3.87  0  52  48  0  0  
P (%)  0.25  0.30  0.42  0.26  0  0  76  20  4  
K (%)  1.16  2.04  2.68  1.68  0  0  56  40  4  
Ca (%)  0.71  0.89  1.11  2.12  4  96  0  0  0  
Mg (%)  0.29  0.47  0.72  0.67  0  80  20  0  0  
Mn (ppm)  66  100  145  151  0  40  60  0  0  
Fe (ppm)  87  115  153  166  0  52  48  0  0  
Cu (ppm)  16  22  30  18  0  0  100  0  0  
B (ppm)  26  29  32  48  0  92  8  0  0  
Zn (ppm)  24  35  56  30  0  0  68  20  12  
* 

1 - Insuficiente; 2 - Abaixo do normal; 3 - Normal; 4 - Acima do normal e; 5 - Excesso 
 
Fonte: Fruticultura: Fundamentos e práticas/ José Carlos Fachinello, Jair Costa 
Nachtigal, Elio Kersten - Pelotas: Editora UFPEL, 2007. 
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Apêndice 5: Teores de nutrientes, determinados pela análise foliar, em 
amostras colhidas em porta-enxertos de pessegueiro, „Okinawa‟ e „Flordaguard‟ 
em sistema de cultivo sem solo. Pelotas, 2010. 
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Apêndice 6: Teores de nutrientes, determinados pela análise foliar, em 
amostras colhidas em porta-enxertos de pessegueiro, „Capdebosqc‟ em 
sistema de cultivo sem solo. Pelotas, 2011. 
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Apêndice 7: Temperaturas mínimas e máximas, registradas pela 
Estação agroclimatológica, no período de janeiro de 2010 a janeiro de 
2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. Fonte: www.cppmet.ufpel.edu.br 

 

 

 

Apêndice 8: Umidades relativas mínimas e máximas, registradas pela 
Estação agroclimatológica, no período de janeiro de 2010 a janeiro de 
2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. Fonte: www.cppmet.ufpel.edu.br 
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Apêndice 9: Temperaturas mínimas e máximas, registradas em estufa 
Arco Pampeana, no período de fevereiro de 2011 a novembro de 
2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 

 

 

 

Apêndice 10: Umidades relativas mínimas e máximas, registradas em 
estufa Arco Pampeana, no período de fevereiro de 2011 a novembro 
de 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 
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Apêndice 11: Temperaturas mínimas e máximas, registradas em 
estufa modelo Capela, no período de fevereiro de 2011 a novembro 
de 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 
 

 

 

Apêndice 12: Umidades relativas mínimas e máximas, registradas em 
estufa modelo Capela, no período de fevereiro de 2011 a novembro 
de 2011. Pelotas/FAEM-UFPel, 2013. 
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