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Resumo 

 
ALMEIDA, Cíntia Borges. Variabilidade de portaenxertos de pessegueiro: 

efeitos sobre o crescimento inicial dos seedlings e nos caracteres bioagronômicos 
das cultivares Chimarrita e Maciel. 2013. 67 f. Dissertação (MESTRADO) – Programa de 
Pós-Graduação em Agronomia. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

As razões que justificam o uso de portaenxertos na fruticultura são a possibilidade 
de usar cultivares resistentes à pragas e doenças de solo, que induzam maior 
produção e a adaptação das cultivares copa. Sendo assim, é imprescindível 
conhecer as características bioagronômicas das diferentes combinações cultivar 
copa/portaenxerto, a fim de proporcionar melhor produção e qualidade de frutos, e 
com maior eficiência produtiva. O presente trabalho teve como objetivo avaliar 
através de caracteres bioagronômicos, o vigor, a produtividade e a qualidade dos 
frutos de duas cultivares de pessegueiro enxertadas sobre portaenxertos distintos, 
em condições de cultivo da região de Pelotas/RS. Além disso, pretende identificar a 
variabilidade de seedlings de portaenxertos de pessegueiro através da influência da 
estratificação na germinação, emergência e crescimento inicial das plântulas em 
casa de vegetação e à campo. Foram realizados dois experimentos, ambos divididos 
em dois ensaios. Experimento 1- o ensaio 1 foi conduzido a campo com cultivar 
copa Chimarrita (plantada em 2003) enxertada sobre ‘Okinawa clone 1’, ‘Tsukuba 1’, 
‘Capdeboscq’, ‘GF 305’ e ‘Aldrighi’. Foram avaliados diâmetro do tronco e altura das 
plantas, número de frutos por planta, produção por planta, massa média dos frutos, 
produtividade estimada, eficiência produtiva, classificação dos frutos por categoria (I, 
II e III) e teor de sólidos solúveis. Não registrou-se diferenças significativas por efeito 
dos portaenxertos quanto ao desenvolvimento vegetativo, porém o portaenxerto 
‘Okinawa clone 1’ proporcionou maior rendimento por hectare na cv. ‘Chimarrita’, na 
região de Pelotas/RS. O ensaio 2 também foi conduzido à campo com a cultivar 
copa Maciel (plantada em 2005) enxertada sobre ‘Aldrighi’, ‘Indústria’, ‘Okinawa 
clone 12’, ‘Capdeboscq’, ‘Nemaguard’, ‘Tsukuba 1’, ‘Okinawa clone 1’, e ‘Rubira’. O 
trabalho foi realizado nas mesmas condições do ensaio 1, com as mesmas variáveis 
respostas. As plantas quando enxertadas com o portaenxerto ‘Aldrighi’, mostraram-

se mais produtivas. Com a combinação ‘Maciel’/’Okinawa clone 1’ obteve-se frutos 
com maior teor de sólidos solúveis. Experimento 2- o ensaio 1 constou da 
estratificação a 4ºC, por 60 dias, de sementes de 10 portaenxertos de pessegueiro, 
para avaliação da porcentagem de germinação. A seguir, realizou-se a semeadura 
em casa de vegetação, e após 30 dias avaliou-se a porcentagem de emergência e 
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desenvolvimento dos seedlings dos 10 genótipos [‘Umecha’, ‘Tsukuba’ (clones 1, 2 e 
3), ‘Okinawa roxo’, ‘Seleção NR-0170302’, Okinawa F3’, ‘Flordaguard’, ‘Okinawa 
clone11’ e ‘Tsukuba F3’]. Não verificou-se diferenças no percentual de germinação e 
emergência dos 10 portaenxertos  e as plântulas de ‘Okinawa clone 11’ e ‘Tsukuba 
F3’ foram as que tiveram o menor vigor inicial nos primeiros 30 dias após a 
emergência, em casa de vegetação. O ensaio 2 foi conduzido a partir de 7 dos 10 
portaenxertos do ensaio 1 [Tsukuba (clones 1, 2 e 3), ‘Seleção NR-0170302’, 
Okinawa F3, Okinawa clone11 e Tsukuba F3], realizado à campo no Centro 
Agropecuário da Palma de Junho a Janeiro de 2013. Avaliou-se o diâmetro de 
tronco e altura das plântulas. Pode-se concluir que os seedlings dos portaenxertos 
‘Tsukuba 1’ e ‘Seleção NR-0170302’ são os que apresentam o maior vigor inicial a 
campo, em relação aos demais portaenxertos avaliados. 
 
 

Palavras-chave: Características bioagronômicas. Produção de mudas. Vigor 
inicial. Germinação. 
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Abstract 

ALMEIDA, Cíntia Borges. Variability of peach rootstocks: effect on the initial growth of 
seedlings and cultivars characters bioagronômicos Chimarrita and Maciel.2013. 67 f. 
Dissertação (MESTRADO) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia. Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

The reasons that justify the use of rootstocks on fruit are the possibility to use to use 
resistant cultivars of to pests and soil diseases, which induce higher production and 
adaptation of cultivars Cup. Therefore, it is essential to know the characteristics of 
different combinations bioorganic scion / rootstock in order to provide improved 
production and fruit quality and greater production efficiency. This study aimed to 
evaluate through bioagronômicos characters, vigor, yield and fruit quality of two 
peach cultivars grafted on rootstocks distinct growing conditions in the region of 
Pelotas / RS. Furthermore to identify the variability of seedlings of peach rootstocks 
through the influence of stratification on germination, emergence and early seedling 
growth in greenhouse and field. Two experiments were conducted, both divided into 
two trials. Experiment 1 – test 1 was conducted in the field with scion Chimarrita 
(planted in 2003) grafted on 'Okinawa clone 1', 'Tsukuba 1', 'Capdeboscq', 'GF 305' 
and 'Aldrighi'. Were evaluated trunk diameter and plant height, number of fruits per 
plant, yield per plant, average fruit weight, estimated productivity, production 
efficiency, fruit classification by category (I, II and III) and soluble solids content. No 
significant differences were recorded for the effect of rootstocks on the vegetative 
growth, but the rootstock 'Okinawa clone 1' provided the highest yield per hectare in 
the cv. 'Chimarrita', in Pelotas / RS. The second test was also conducted on the field 
with the scion Maciel (planted in 2005) grafted on 'Aldrighi', 'Industry', 'Okinawa clone 
12', 'Capdeboscq', 'Nemaguard', 'Tsukuba 1', 'Okinawa clone 1 ', and' Rubira '. The 
work was performed under the same test conditions 1, with the same response 
variables. The plants when the rootstock grafted with 'Aldrighi', were more productive. 
With the combination 'Maciel' / 'Okinawa clone 1' yielded fruit with higher soluble 
solids content. Experiment 2 - the first test consisted of stratification at 4 º C for 60 
days, the seeds of 10 peach rootstocks to evaluate the germination percentage. The 
following took place seeding in the greenhouse, and after 30 days, the percentage of 
emergence and development of seedlings of 10 genotypes ['Umecha', 'Tsukuba' 
(clones 1, 2 and 3), 'Okinawa purple ',' Selection NR-0170302 ', Okinawa F3', 
'Flordaguard', 'Okinawa clone11' and 'Tsukuba F3']. No differences were found in the 
percentage of germination and emergence of the 10 rootstocks and seedlings of 
'Okinawa clone 11' and 'Tsukuba F3' were those who had the lowest initial force in 
the first 30 days after emergence in the greenhouse. Test 2 was conducted from 7 of 
the 10 rootstocks test 1 [Tsukuba (clones 1, 2 and 3), Selection NR-0170302 ', F3 
Okinawa, Okinawa and clone11 Tsukuba F3], held the field at the Agricultural Center 
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Palma June to January 2013. We evaluated the trunk diameter and height of 
seedlings. It can be concluded that the seedlings of rootstocks 'Tsukuba 1' and 
'Selection NR-0170302' are those with the highest initial force field, compared to the 
other rootstocks evaluated. 

Keywords: Features bioorganic. Seedling production. Initial force. Germination. 
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Introdução geral 

 

O pessegueiro pertence à família Rosaceae, subfamília Prunoideae, gênero 

Prunus (L.) e subgênero Amygdalus, sendo que todas as cultivares comerciais são 

pertencentes à espécie Prunus persica (L.) Batsch (RASEIRA; NAKASU, 2002). É 

originário da China com grande diversidade da espécie, porém os europeus só 

conheceram a cultura na Pérsia (SIMÃO, 1998), de onde veio a denominação da 

espécie (HEDRICK, 1917). No Brasil, foi introduzido em 1532 por Martin Afonso de 

Souza, porém, começou a ter maior importância nacional na década de 60. Antes 

desse período, mais de 80% do pêssego era importado (CORRÊA, 2007). 

Entre as espécies frutíferas de clima temperado cultivadas no Brasil, o 

pessegueiro está em terceiro lugar em área plantada (20.295ha) com produção em 

torno de 220.739 toneladas (Anuário Brasileiro da Fruticultura, 2012). No Rio Grande 

do Sul (RS), apresenta produtividade média equivalente a 8,8 ton ha-1, até 2011, 

entretanto, é considerada baixa em comparação aos outros Estados, como Santa 

Catarina (14,9 ton ha-1), Paraná (11,1 ton ha-1), São Paulo (21,5 ton ha-1) e Minas 

Gerais (22,2 ton ha-1) (IBGE, 2012).  

Dentre os fatores que limitam a produtividade no RS pode-se citar a 

perecibilidade dos frutos, logística, sazonalidade da produção, práticas de manejo, 

uso de mudas com baixa qualidade, devido ao uso de portaenxertos sem garantias 

de identidade genética, indefinição de portaenxertos adequados para diferentes 

condições de cultivo, bem como problemas de ordem fitossanitária e edafoclimática 

(FACHINELLO et al., 2000).  

Para abrandar esse problema no Sul do Brasil, segundo Rocha et al. (2007), 

o uso de mudas com garantia de qualidade genético-sanitária e o uso de 

portaenxertos mais adaptados às condições edafoclimáticas são estratégias que 

podem contribuir para mudar esta situação. Além disso, a adoção de boas práticas 

de manejo como poda, raleio, colheita e adensamento de pomares podem trazer 

resultados positivos ao uso associado de portaenxertos selecionados e adequados 

para a região.  
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A escolha do material vegetal (copa e portaenxerto) é um papel de 

fundamental importância na fruticultura. Na escolha da copa leva-se em 

consideração as condições de mercado, adaptabilidade ao clima, bem como a 

qualidade e produtividade das cultivares. Enquanto que a escolha do portaenxerto é 

bem mais complexa, pois considera-se fatores como adaptação às condições do 

clima da região, resistência a doenças e pragas do solo, tolerância a estresses 

abióticos, entre outros (MEDEIROS; RASEIRA, 1998).  

Podem-se dividir os principais portaenxertos em três grupos, conforme sua 

forma de obtenção e origem em: portaenxertos derivados de pé-franco e suas 

seleções; portaenxertos derivados de ameixeiras e suas seleções e, portaenxertos 

obtidos de hibridação de várias espécies de Prunus (LORETI, 2008). 

No Brasil existem poucos portaenxertos de pessegueiro utilizados 

comercialmente, entretanto, com o desenvolvimento de programas de 

melhoramento, há possibilidade de selecionar indivíduos de fácil propagação tanto 

vegetativa quanto sexuada, com crescimento satisfatório, uniformidade, 

compatibilidade de enxertia e resistência a pragas e doenças de solo (FINARDI, 

1998).  

Em 1997, a Universidade Federal de Pelotas deu início à criação de uma 

coleção de germoplasma para portaenxertos com mais de 30 introduções e, em 

2003 foram realizados os primeiros cruzamentos com o intuito de obter genótipos 

com resistência a fitonematoides, rusticidade e adaptabilidade ao clima da região 

(BIANCHI et al., 2003). Como resultado de tal trabalho, já foram obtidos materiais 

com boa adaptabilidade e resistência a nematóides das galhas conforme descrito 

por Paula et al. (2011).  

Por haver uma carência de estudos sobre as características agronômicas 

induzidas por diferentes portaenxertos, e pelas prioridades do melhoramento 

genético estarem até bem pouco tempo voltadas principalmente para o seleção de 

novas cultivares copa, existe a necessidade de desenvolver trabalhos visando 

ampliar os conhecimentos sobre as respostas bioagronômicas induzidos por 

portaenxertos com diferentes cultivares copa e em diferentes locais de produção, 

bem como ampliar os estudos de melhoramento de portaenxertos para essa cultura 

visando selecionar genótipos adequados para as condições brasileiras. 

Uma das carências observadas na cultura do pessegueiro é a necessidade 

de novas tecnologias na área de produção de mudas (PEREIRA; MAYER, 2005).  
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No Brasil, a propagação de cultivares copa é feita assexuadamente, pela enxertia, 

onde as características genéticas da planta de origem são mantidas. Entretanto, o 

problema maior está associado a propagação do portaenxerto, que é feita na quase 

totalidade de forma sexuada, a partir de sementes de cultivares de ciclo médio-

tardio, obtidas nas industrias de conserva da região, sem haver garantia alguma da 

identidade genética, devido a mistura varietal, logo produzindo lotes de 

portaenxertos com alta variabilidade genética, induzindo acentuadas diferenças de 

vigor das plantas e problemas no manejo das mesmas (FACHINELLO, 2000; 

PEREIRA; MAYER, 2005; CHAGAS et al., 2008).  

Portanto, algumas medidas que visem intensificar e aperfeiçoar as técnicas 

de produção de mudas, como a seleção e a identificação de portaenxertos que 

proporcionem o melhor rendimento e qualidade de frutos com as cultivares copa de 

pessegueiro se fazem necessárias para melhorar a produtividade e qualidade da 

produção.  

Deste modo, os objetivos deste trabalho foram: a) avaliar a variabilidade de 

alguns caracteres vegeto-produtivos das cultivares de pessegueiro Chimarrita e 

Maciel enxertada sobre diferentes portaenxertos, nas condições de cultivo da região 

de Pelotas/RS; b) verificar a variabilidade de seedlings de portaenxertos de Prunus 

sp. através da influência da estratificação na germinação, emergência e crescimento 

inicial das plântulas, em casa de vegetação e a campo.  
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2 CAPÍTULO I - Caracterização de parâmetros vegetativos e produtivos  de 

pessegueiro enxertado em diferentes portaenxertos  

 

2.1 Introdução 

No Brasil, a produção de frutas de caroço apresenta características 

diferentes de acordo com a região. Em Pelotas, 90% da produção de pêssegos são 

destinadas à indústria, enquanto que a produção da região de Porto Alegre destina-

se ao mercado de frutas in natura. Já, na região da Serra Gaúcha, na Encosta 

Superior do Nordeste, são utilizadas cultivares de dupla finalidade, ou seja, frutos 

destinados tanto para a indústria quanto para o consumo in natura (TIMM et al, 

2007).   

O RS apresenta condições naturais que permitem a exploração da cultura do 

pessegueiro em quase todas as regiões, e o que garante a sua produção é o uso de 

cultivares copa adaptadas às condições de inverno ameno, com frutos que atendam 

a demanda do mercado (HERTER, 2002; ROCHA et al., 2007). Mesmo assim, a 

produtividade da cultura no Estado é consideravelmente baixa (8,8 ton ha-1) se 

comparada a outros Estados como Minas Gerais, que apresenta a maior 

produtividade, atingindo 22,12 ton ha-1 (IBGE, 2012).  

Um dos fatores associados a essa baixa produtividade do RS é qualidade do 

material propagativo utilizado na implantação dos pomares comerciais, que na sua 

grande maioria, são formados por mudas em que os portaenxertos são originados 

de sementes de cultivares de maturação tardia, obtidos nas indústrias de conserva, 

apresentando mistura varietal (ROCHA et al., 2007). Portanto, esse tipo de material 

não é adequado para uso como portaenxerto, pois não é adaptado às condições 

edáficas, além de não possuir resistência aos fitonematóides do solo e agentes 

causadores de podridão de raízes (RODRIGUES et al., 2004). 

A fim de induzir bom vigor, boa produção, produtividade e frutos de 

qualidade, os portaenxertos tem de ser compatíveis com as cultivares copa, 

adaptáveis a vários tipos de solo e condições climáticas (DICHIO et al., 2004). Essa 

compatibilidade entre cultivar copa/portaenxerto confere rápido desenvolvimento, 
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influencia na transferência da água e nutrientes para a cultivar copa, e na fixação 

das plantas ao solo (GOTO et al., 2003; TELLES et al., 2006).  

Quanto às características do portaenxerto, é recomendado o uso de 

materiais que apresentem bom estande de plantas e resistentes a pragas e doenças 

do solo. A presença de patógenos no sistema radicular das plantas prejudica a 

produção, além de favorecer a entrada de novas infecções podendo ocasionar 

doenças e a morte das plantas (FACHINELLO et al., 2000; BIANCHI et al., 2003).  

Em relação a cultivar copa, é necessário que esta produza frutos de 

qualidade para o consumo in natura ou indústria, a fim de atender o mercado 

(ROCHA et al., 2007). Segundo Loreti e Massai (2006), na fruticultura moderna, tem 

aumentado os estudos visando identificar as melhores combinações entre cultivares 

copa/portaenxertos para as diferentes condições edafoclimáticas, que proporcionem 

bom vigor, resistência a estresses abióticos e bióticos e boa Eficiência produtiva, 

adequada às técnicas culturais.  

Algumas das principais ações nessa linha de pesquisa foram iniciadas no 

RS, em 2003, visando avaliar a resposta agronômica induzida por variadas 

combinações de genótipos copa e portaenxertos, a exemplo dos trabalhos de Rocha 

et al. (2007), Picolotto et al. (2009) e Schmitz et al. (2012) que testaram o 

desempenho de diferentes portaenxertos para o pessegueiro ‘Chimarrita’; Picolotto 

et al. (2012) onde estudaram o desenvolvimento vegetativo e produtivo da cultivar 

Maciel em combinação com diferentes portaenxertos; Comiotto et al., (2012) e 

Galarça et al., (2012) que também trabalharam com a influência dos portaenxertos 

em relação as cvs. Chimarrita e Maciel e Galarça et al. (2013) que avaliaram a 

dissimilaridade entre portaenxertos para pessegueiros em diferentes locais de 

cultivo. Como resultados gerais destas pesquisas detectaram que existem 

diferenças bem definidas quanto ao vigor e produção destes materiais em relação às 

cultivares combinadas. 

Com base no que foi apresentado, verifica-se que existe grande demanda de 

estudos para entender o comportamento vegetativo e produtivo tanto do 

portaenxerto quanto da cultivar copa, e para identificar as melhores combinações, 

afim de se obter maiores conhecimentos sobre propriedades e restrições de 

diferentes portaenxertos como alternativas àqueles utilizados.  

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar o vigor, a 

produtividade e a qualidade dos frutos das cultivares de pessegueiro Chimarrita e 
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Maciel enxertadas sobre diferentes portaenxertos, em pomares no oitavo e sexto 

ano após implantação, respectivamente, nas condições de cultivo da região de 

Pelotas/RS. 
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2.2 Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em um Pomar instalado no Centro 

Agropecuário da Palma, pertencente à Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

(FAEM) – Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no município do Capão do 

Leão/RS (latitude 31°52’00’’S, longitude 52°21’24’’O e altitude 48m). No local o solo 

apresenta-se moderadamente profundo, sendo classificado como Argissolo 

Vermelho Amarelo Distrófico Típico (Streck et al., 2008).  

Com base nos objetivos, o experimento foi composto de dois ensaios, cada 

qual representado por uma cultivar copa diferente, enxertadas sobre diversos 

portaenxertos conforme segue descrito. 

 

2.2.1 Ensaio 1:  

O trabalho foi conduzido a campo no período de Março a Dezembro de 

2011. O preparo da área da cv. Chimarrita foi realizado em Fevereiro de 2003, e o 

experimento foi instalado à campo em julho do mesmo ano. O sistema de condução 

foi em ‘Y’, sem irrigação e espaçamento de 5,0m entre linhas e 1,5m entre plantas, 

com densidade de 1.333 plantas ha-1.  

A cultivar Chimarrita foi desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado de 

Pelotas-RS. É uma cultivar de vigor médio, alta produtividade, formato aberto e 

produtora de frutos para mesa, com polpa branca. Tem boa adaptação às condições 

do RS, com acúmulo de frio hibernal em torno de 200 horas (MEDEIROS; RASEIRA, 

1998). 

As mudas dessa cultivar foram produzidas no ano de 2002 através do 

processo de enxertia por borbulhia de gema ativa. Como portaenxertos foram 

utilizados plantas obtidas por sementes oriundas da Coleção de germoplasma de 

Prunus (BAG) da UFPel. São eles: ‘Aldrighi’ que tem como característica maturação 

tardia e apresenta boa afinidade com as cultivares copa utilizadas no Sul do País, 

sendo considerado de médio vigor (DE ROSSI et al., 2004); ‘Okinawa clone 1’ 

considerado resistente a fitonematoides (Meloidogyne incognita e M. javanica) e apresenta 

baixa exigência em frio hibernal, em torno de 100 horas (FINARDI, 1998; 
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FACHINELLO et al., 2000); ‘Tsukuba 1’, que possui boa compatibilidade com as 

cultivares copa, resultando em um bom vigor para as plantas, além de ser resistente 

aos nematoides M. incognita, M. javanica e M. mali  (DE ROSSI et al. 2004); ‘GF-305’,  

selecionado na França e descrito como indutor de alto vigor nas cultivares copa, 

porém com boa homogeneidade no desenvolvimento das plantas no viveiro 

(LORETI, 2008); e ‘Capdeboscq’, proveniente  da indústria de conserva Schramm 

em Canguçu-RS, que apresenta elevada porcentagem de germinação das 

sementes, porém é suscetível aos nematoides causadores de galhas (Meloidogyne 

spp.) (FINARDI, 1998; FACHINELLO et al., 2000). O manejo do pomar foi feito 

conforme as normas de produção integrada para a cultura do pessegueiro 

(FACHINELLO et al., 2005).  

O delineamento do experimento foi em blocos ao acaso, em esquema 

unifatorial, com três repetições por tratamento. A unidade experimental foi composta 

por três unidades de observação e foi usado o portaenxerto como fator de 

tratamento. 

As mensurações dos caracteres bioagronômicos foram realizadas em 

diferentes períodos do ciclo da cultura, no oitavo ano após implantação do pomar, 

avaliando os seguintes parâmetros: 

 

- Parâmetros de atividade vegetativa:  

A) diâmetro do tronco (mm) realizado a partir da medição da circunferência 

do tronco com emprego de uma fita métrica a uma altura de 20cm do nível do solo. 

Foram realizados os registros nos meses de Agosto de 2011, Janeiro e Abril de 

2012 (Fig. 1);  

B) altura da planta (m) a partir do nível do solo até o ápice do ramo mais alto 

da planta com auxílio de uma trena. Foram realizados três registros nas mesmas 

épocas de avaliação do diâmetro do tronco.  
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Figura 1- Medição do diâmetro do tronco de pessegueiro com o auxílio de fita 

métrica. FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 

 

- Parâmetros de Produtividade:  

C) produção média por planta (Kg pl-1), obtida pela média da massa total de 

frutos por planta;  

D) produtividade estimada por hectare (ton ha-1), através da multiplicação da 

produção por planta pelo número de plantas em um hectare;  

E) eficiência produtiva (Kg cm-1), obtida pela relação entre a produção por 

planta (kg planta-1) e o diâmetro do tronco (cm);  

D) número médio de frutos por planta, através da soma da contagem total de 

frutos de cada planta da unidade experimental dividido pelo número de plantas;  

E) massa média dos frutos (g), através da pesagem de todos os frutos 

colhidos (medida com balança Urano - capacidade para 6Kg), e dividido pelo 

número de frutos por planta. 

H) classificação dos frutos conforme o diâmetro, sendo divididos em três 

classes: classe I (>57mm), classe II (57 a 47mm) e classe III (<47mm). 

 

- Parâmetro físico-químico:  

I) Teor de sólidos solúveis (°Brix), avaliado por ocasião da colheita, com o 

emprego do refratômetro digital (Fig. 2). Foram analisados 10 frutos colhidos 

aleatoriamente de cada planta das unidades de observação. 
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Figura 2- Refratômetro Digital. FAEM/UFPel/RS, 2013. 

 

Os dados obtidos foram analisados quanto à normalidade (teste de Shapiro 

Wilk) e à homocedasticidade (teste de Hartley) e a independência dos resíduos foi 

verificada graficamente. Para as variáveis números de frutos por planta e 

classificação dos frutos por categoria foi necessário a transformação  √x+1.  

Posteriormente, os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste de F e 

quando significativos, à comparação entre as médias de tratamentos pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro (SAS INSTITUTE, 2002). 

 

2.2.2 Ensaio 2:  

O trabalho foi conduzido a campo, no período de Março de 2011 a 

Dezembro de 2012, em um pomar da cultivar Maciel implantado em 2005, com 

espaçamento 1 x 4,5m,  conduzido em “Y” e enxertado sobre oito diferentes 

portaenxertos. O manejo do pomar foi feito conforme as normas de produção 

integrada para a cultura do pessegueiro (FACHINELLO et al., 2005). 

A cultivar Maciel é de dupla finalidade, sua polpa é amarela e casca 

amarelo-ouro com 20% de vermelho. Possui vigor médio, é moderadamente 

suscetível à bacteriose e precisa entre 200 e 300 horas de frio hibernal. Destaca-se 

pela produtividade, tamanho, aparência e resistência dos frutos ao transporte (Fig. 

3). Além disso, no mercado in natura desta cultivar pode apresentar uma boa 

aceitação pelos consumidores (MEDEIROS, RASEIRA, 1998). 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso em esquema 

unifatorial, o fator de tratamento foi o portaenxerto, com oito níveis, cada qual 
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constituído de três repetições. Cada repetição do tratamento foi composta de três 

plantas como unidade de observação.  

Os portaenxertos utilizados foram: ‘Aldrighi’ e ‘Capdeboscq’, cujas 

características foram descritas no ensaio 1; ‘Okinawa clone 1’, Okinawa clone 12’ 

considerados resistentes a Meloidogyne sp. e com necessidade de 100 horas de frio 

(MEDEIROS e RASEIRA, 1998; FACHINELLO et al., 2000); ‘Nemaguard’ também 

caracterizado pela resistência a Meloidogyne sp., porém com alta exigência em frio 

(MEDEIROS e RASEIRA, 1998); ‘Tsukuba 1’, que requer pouco frio invernal, é 

resistente aos fitonematoides causadores de galhas (ROCHA et al., 2007); ‘Rubira’ 

que é suscetível aos fitonematoides, porém considerado de desenvolvimento rápido 

(LORETI, 2008); e ‘Indústria’ onde as sementes foram obtidas de cultivares tardias 

de origem desconhecida, adquirido em indústrias de conserva, no ano que 

antecedeu a implantação do pomar. 

 

 

Figura 3- Fruto da cultivar de pessegueiro Maciel com sete anos de idade.  

FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 

 

Com relação às variáveis respostas, foram analisados as mesmas do ensaio 

1, sendo o diâmetro do tronco e altura analisados em Agosto de 2011, Abril e Agosto 

de 2012 e Janeiro de 2013. O delineamento experimental e a análise dos dados 

também foram realizados da mesma maneira que o ensaio 1.  
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2.3 Resultados  

 
2.3.1 Ensaio 1: 

 
Para ambas variáveis relacionadas ao desenvolvimento vegetativo (diâmetro 

do tronco e altura) verificou-se que os diferentes portaenxertos não induziram 

variações significativas, com exceção ao diâmetro do tronco, na primeira época de 

avaliação (Agosto de 2011), que representa ao período de início do crescimento 

vegetativo, onde o portaenxerto ‘Okinawa clone 1’ (83,33mm) foi superior apenas em 

relação a ‘GF 305’ (71,63mm) (tab. 1). 

Sabendo que o portaenxerto ‘GF 305’ é suscetível a nematoides e que o 

pomar foi implantado em área com solo raso, verifica-se que, mesmo não havendo 

diferenças significativas entre os portaenxertos quanto ao vigor, ‘GF 305’ apresentou 

o maior incremento no diâmetro do tronco (9,8%) nesse período de avalição, 

diferente do observado com os demais portaenxertos, onde verificou-se uma maior 

homogeneidade no incremento do diâmetro do tronco. Considerando que o pomar é 

de oito anos, possivelmente ‘GF 305’ ainda não apresentou estabilidade no 

crescimento. Este portaenxerto é considerado vigoroso em solos férteis e profundos 

(Loreti, 2008), sendo assim, é possível constatar que essa característica não se 

manifestou de forma intensa nos primeiros anos após a implantação do pomar, 

possivelmente devido as limitações edafoclimática da área de plantio.  
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Tabela 1- Diâmetro do tronco e altura das plantas de pessegueiro cv. Chimarrita, 

enxertadas sobre diferentes portaenxertos no período de 2011/12. FAEM/UFPel-

Pelotas-RS, 2013. 

 

Portaenxertos              Diâmetro do tronco (mm)                    Altura (m) 

 Ago/11 Jan/12 Abr/12 Ago/11 Jan/12 Abr/12 

Okinawa clone 1 83,33 a1/ 84,03 ns   85,80 ns 2,27 ns  2,27 ns    2,60 ns 
Tsukuba 1 75,37 ab   77,13   78,90   2,10   2,10    2,50 
Capdeboscq  78,90 ab   81,03   81,53   2,37   2,37 2,67 
GF 305  71,63   b   77,13   79,43   2,07   2,07 2,23 
Aldrighi  73,97 ab   74,47   77,30   2,03   2,03 2,23 

Média  76,64   78,76   80,59   2,17   2,17 2,45 
C. V. (%)    4,38     4,68 4,33   7,39   7,39 9,70 

1/ 
Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

ns
: para 

valores não significativos pelo teste F (p≤0,05). 

 

No que se refere à produção por planta da cv. Chimarrita, verificou-se 

diferenças por efeito dos portaenxertos, onde ‘Okinawa clone 1’ (16,74 Kg planta-1) 

proporcionou uma produção acima da média do experimento (12,86 kg planta-1), 

sendo 41% mais produtivo que ‘Aldrighi’ e ‘GF 305’. Enquanto que estes dois últimos 

não diferenciaram entre si (cerca de 9,8 Kg planta-1), apresentando os menores 

valores de produção. Os portaenxertos ‘Tsukuba 1’ (14,25 Kg planta-1) e 

‘Capdeboscq’ (13,54 kg planta-1) não diferiram entre si e nem em relação à ‘Okinawa 

clone 1’, também apresentando uma produção acima da média do experimento.  

De forma semelhante à resposta encontrada para a produção por planta, a 

produtividade média estimada por hectare da cv. Chimarrita foi cerca de 41% menor 

na combinação com ‘Aldrighi’ e ‘GF 305’, em relação a ‘Okinawa clone 1’, entretanto, 

mesmo nestes tratamentos, a produtividade média (13,18 e 13,14 ton ha-1, 

respectivamente) foi acima da média da região (8,95 ton ha-1). Pode-se constatar na 

tab. 2, com relação à eficiência produtiva para diferentes portaenxertos, que 

‘Okinawa clone 1’ não apresentou diferença significativa em relação aos 

portaenxertos ‘Tsukuba 1’ e ‘Capdeboscq’, porém foi 35,5% mais eficiente em 

relação à ‘Aldrighi’.  
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Tabela 2- Produção, produtividade média estimada (PE) e eficiência produtiva (EP) 

da cultivar de pessegueiro Chimarrita enxertada sobre diferentes portaenxertos, no 

ciclo produtivo 2011/2012. FAEM/UFPel – Pelotas-RS, 2013. 

Portaenxertos Produção (Kg planta-1) PE (ton ha-1) EP (Kg cm-1) 

Okinawa clone 1              16,74 a1/ 22,31 a1/        1,97 a1/ 
Tsukuba 1 14,25 ab  19,00 ab 1,83 ab 
Capdeboscq 13,54 ab  18,05 ab 1,63 ab 
GF 305    9,89  b         13,18   b 1,37   b 
Aldrighi    9,86  b         13,15   b        1,27   b 

Média              12,86         17,14         1,61 
C. V. (%)              14,26         14,26       12,93 

1/ 
Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

ns
: para 

valores não significativos pelo teste F (p≤0,05). 
 

As variáveis números de frutos por planta, massa média e teor de sólidos 

solúveis dos frutos da cultivar Chimarrita não foram influenciadas pelos diferentes 

portaenxertos no ciclo produtivo avaliado (tab. 3). Porém, observou-se que ‘Okinawa 

clone 1’ apresentou quase o dobro no número de frutos por planta em relação a 

‘Aldrighi’ e ‘GF 305’, mas não apresentou diferença significativa na massa média e 

no teor de sólidos solúveis. O que permitiu ‘Okinawa clone 1’ suportar um maior 

número de frutos com a mesma qualidade que os demais portaenxertos, 

provavelmente é o fato deste sempre apresentar maior diâmetro do tronco (até 14% 

maior em relação a GF 305), ou seja, expressando maior vigor em combinação com 

‘Chimarrita’, induzindo assim maior eficiência produtiva que os demais portaenxertos 

testados, nas condições do pomar. Quanto ao percentual de frutos por categoria, 

também não houve influência dos diferentes portaenxertos (Fig. 4). 

 

Tabela 3- Número de frutos, massa média dos frutos e teor de sólidos solúveis do 

pessegueiro cv. Chimarrita enxertado sobre diferentes portaenxertos, no ciclo 

produtivo 2011/2012. FAEM/UFPel – Pelotas-RS, 2013. 

Portaenxertos Número de frutos Massa média (g) SS (°Brix) 

Okinawa clone 1           207,00 ns     81,98 ns     12,57 ns 
Tsukuba 1           192,00 82,22 11,87 
Capdeboscq           167,00 80,24 12,07 
GF 305 128,33 81,21 11,77 
Aldrighi 127,33 79,71 12,37 

Média 164,33 81,07 12,13 
C. V. (%)   21,25 11,86   3,17 

1/
Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

ns
: para 

valores não significativos pelo teste F (p≤0,05). 
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Figura 4- Classificação dos frutos em categorias (I, II e III), na cv. Chimarrita 

enxertada sobre diferentes portaenxertos no ciclo produtivo 2011/2012. 

FAEM/UFPel/RS, 2013. 

 

 

2.3.2 Ensaio 2: 

No presente ensaio, verificou-se que os diferentes portaenxertos induziram 

diferenças no desenvolvimento da cv. copa. Para todos os períodos observou-se um 

maior diâmetro de tronco induzido pelo portaenxerto ‘Aldrighi’, em relação aos 

portaenxertos ‘Nemaguard’, ‘Tsukuba 1’, ‘Okinawa clone 1’ e ‘Rubira’, exceto em 

Agosto de 2011, onde ‘Nemaguard’ e ‘Tsukuba 1’ não diferiram em relação à 

‘Aldrighi’.  

Os portaenxertos ‘Okinawa clone 12’ e ‘Capdeboscq’ apresentaram o maior 

incremento no diâmetro do tronco (13%) nos períodos avaliados, isso permitiu 

equilibrar o vigor em relação ao ‘Aldrighi’ e ‘Indústria’. ‘Nemaguard’ (5,7%), ‘Tsukuba 

1’ (7%), ‘Okinawa clone1’ (5,1%) e ‘Rubira’ (7,3%) o incremento foi menor, porém 

apresentaram diferenças no vigor em relação aos portaenxertos mais vigorosos (tab. 

4). 

No ano de 2011, o maior valor em altura foi registrado nas plantas da cv. 

Maciel enxertadas sobre ‘Aldrighi’, porém diferindo apenas em relação na 

combinação com o portaenxerto ‘Okinawa clone 12’. Em 2012, o maior valor em 

altura das plantas também foi registrado na combinação da cv. Maciel com o 

portaenxerto ‘Aldrighi’, que não diferenciou de ‘Tsukuba1’, enquanto que ‘Okinawa 
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clone 12’, ‘Capdeboscq’, ‘Okinawa clone 1’ e ‘Rubira’ apresentaram menor altura, 

não diferindo de ‘Indústria’ e ‘Nemaguard’. Em Janeiro de 2013 o portaenxerto 

‘Aldrighi’ continuou apresentando maior altura, não diferindo significativamente de 

‘Indústria’, ‘Nemaguard’ e ‘Tsukuba 1’, e estes não diferindo de ‘Okinawa clone 12’, 

‘Capdeboscq’, ‘Okinawa clone 1’ e ‘ Rubira’ (tab. 4).  

Como a poda foi realizada nos meses de Julho de 2011 e final de Agosto de 

2012, observou-se que houve menor discrepância entre os valores para a altura 

entre os portaenxertos nos períodos de Agosto de 2011 e Janeiro de 2013, ou seja, 

como se trata de um pomar de sete anos, o efeito sobre a altura das plantas pode 

ser mais por influência das práticas culturais, como a poda, do que por efetivo efeito 

do vigor do portaenxerto. Sendo assim, quando se trata de avaliação do vigor das 

plantas em pomares adultos, a análise do diâmetro do tronco parece ser uma 

medida mais precisa e segura em relação a avaliação da altura das plantas, ou 

mesmo no comprimento das brotações do ano e incremento no comprimento das  

pernadas, conforme resultados obtidos  por Schmitz et al. (2012) com esses 

parâmetros. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabela 4- Diâmetro do tronco e altura das plantas de pessegueiro cv. Maciel enxertadas sobre diferentes portaenxertos no ciclo 

produtivo 2011/2012. FAEM/UFPel -Pelotas-RS, 2013. 

                              

Portaenxertos             __________ Diâmetro do tronco (mm)_______       _________ Altura (m)___________ 

 Ago/11 Abr/12 Ago/12 Jan/13 Ago/11 Abr/12 Ago/12 Jan/13 

Aldrighi 75,50 a1/ 77,50 a1/ 78,17 a1/ 80,40 a1/ 2,57 a1/ 3,13 a1/ 3,13 a1/ 3,13 a1/ 
Indústria 71,90 ab  74,90 ab  74,90 ab   74,90 abc 2,43 ab 2,73 bc 2,73   bc 2,77 ab 
Okinawa clone 12 67,67 abc   69,30 abc  72,97 ab 78,00 ab 2,03   b 2,57   c 2,57     c 2,60   b 
Capdeboscq 63,70   bc   69,17 abc   70,73 abc   73,23 abc 2,17 ab 2,57   c 2,57     c 2,67   b 
Nemaguard 66,37 abc   68,13  bc   69,33   bc   70,43   bc 2,50 ab 2,80 bc 2,80   bc 2,83 ab 
Tsukuba 1 64,77 abc   67,40  bc   68,30   bc   69,70   bc 2,47 ab 2,97 ab 2,97 ab 2,97 ab 
Okinawa clone 1 64,23   bc   65,80    c   66,10   bc   67,70     c 2,10 ab 2,50   c 2,50     c 2,60   b 
Rubira 61,03     c   63,43    c   63,70     c   65,83     c 2,30 ab 2,50   c 2,50     c 2,60   b 

Média      66,89   69,45   70,52   72,52 2,32 2,72 2,72 2,77 
C. V. (%)        5,62     4,24     4,34     4,41 7,44 4,17 4,17 4,85 

1/
Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

ns
: para valores não significativos pelo teste F (p≤0,05). 
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Ao analisar a resposta produtiva de ‘Maciel’ (tab. 5) através das variáveis 

produção de frutos por planta e produtividade estimada por hectare, ‘Aldrighi’ 

sobressaiu sobre os demais portaenxertos, apresentando uma produção 57% maior 

que o ‘Rubira’. Para a variável eficiência produtiva, verificou-se que nas condições 

em que o experimento foi conduzido, os diferentes portaenxertos não induziram 

variações significativas no ano de avaliação do pomar para o período de plena 

produção, embora se tenha verificado uma variação de 46% entre a eficiência 

produtiva de ‘Aldrighi’ em relação à ‘Rubira’. Como o diâmetro do tronco e a 

produção obtiveram comportamento similares, ou seja, houve diferença significativa 

para ambas variáveis, a eficiência produtiva acabou estabilizando, visto que esta 

variável permite verificar o balanço vegeto-produtivo da cultivar copa com relação à 

utilização de diferentes portaenxertos.  

 

Tabela 5- Produção, produtividade média estimada (PE) e eficiência produtiva (EP) 

da cultivar de pessegueiro Maciel enxertada sobre diferentes portaenxertos, no ciclo 

produtivo 2011/2012. FAEM/UFPel – Pelotas-RS, 2013. 

                 

                                    Produção (Kg planta-1)       PE (Mg ha-1)         EP (Kg cm-1) 

Portaenxertos    

Aldrighi 8,15 a1/ 18,11 a1/ 1,05 ns 
Indústria   7,75 ab   17,23 ab         1,06 
Okinawa clone 12   4,31 ab     9,58 ab         0,63 
Capdeboscq   5,80 ab   12,89 ab         0,89 
Nemaguard   4,15 ab     9,22 ab         0,59 
Tsukuba 1   6,77 ab   15,04 ab         1,00 
Okinawa clone 1   4,82 ab   10,72 ab         0,70 
Rubira   3,48   b     7,74   b         0,56 

Média             5,65          12,57         0,81 
C. V. (%)           28,47          28,46       27,46 
1/
Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

ns
: para 

valores não significativos pelo teste F (p≤0,05). 
 

Com relação ao número de frutos e massa média dos frutos por planta, 

também não houve influência dos portaenxertos (tab. 6). Enquanto que, para a 

variável teor de Sólidos Solúveis (SS) houve diferenças entre os portaenxertos no 

ano avaliado, onde os frutos provenientes de plantas enxertadas sobre ‘Okinawa 

clone 1’ apresentaram maior teor de SS somente em relação a ‘Aldrighi’.  
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Embora não se tenha registrado diferença com relação ao número de frutos 

por planta, o teor de SS apresentou um menor valor para o portaenxerto mais 

vigoroso (‘Aldrighi’). Nota-se também que a massa média dos frutos apresentou uma 

grande variação, onde o portaenxerto ‘Aldrighi’, mais produtivo, apresentou frutos 

com massa 30,5% maior que ‘Okinawa clone 1’. É possível que isso tenha ocorrido 

devido ao fato da influência dos portaenxertos quanto ao vigor. 

 

Tabela 6- Número de frutos, massa média dos frutos e teor de sólidos solúveis do 

pessegueiro cv. Maciel enxertado sobre diferentes portaenxertos, no ciclo produtivo 

2011/2012. FAEM/UFPel – Pelotas-RS, 2013. 

 

                                    Número de frutos        Massa média (g)         SS (°Brix) 

Portaenxertos    

Aldrighi 70,67ns 118,60 ns  12,63   b1/ 
Indústria          74,67          106,54 14,10 ab 
Okinawa clone 12          56,00            86,93 13,67 ab 
Capdeboscq          56,00          103,47 13,87 ab 
Nemaguard          54,33            84,96 14,83 ab 
Tsukuba 1          66,33            86,72 13,83 ab 
Okinawa clone 1          62,33            82,42       15,20 a 
Rubira          51,00            84,15 14,87 ab 

Média          61,42            94,22       14,12 
C. V. (%)          18,02            16,17         5,89 
1/
Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

ns
: para 

valores não significativos pelo teste F (p≤0,05). 
 
 

Com relação a classificação dos frutos em categorias, verificou-se maior 

número de frutos na classe I na combinação ’Maciel’/‘Aldrighi’ (68,89%), diferindo 

apenas de ’Okinawa clone 1’ (24,32%).  

Para a classe II, o portaenxerto ‘Tsukuba 1’ apresentou o maior número de 

frutos (63,80%) nessa categoria, diferindo de ‘Indústria’ (43,33%), ‘Aldrighi’ 

(42,33%), ‘Capdeboscq’ (40,76%) e ‘Nemaguard’ (32,73%), este último por sua vez 

apresentou o menor valor. E para a classe III, o maior valor para o número de frutos 

foi observado na combinação com o portaenxerto ‘Nemaguard’ (32,97%) (Fig. 5). 
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Figura 5- Classificação dos frutos em categorias (I, II e III), na cv. Maciel enxertada 

sobre diferentes portaenxertos no ciclo produtivo 2011/2012. FAEM/UFPel/RS, 2013. 
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2.4 Discussões 

 

2.4.1 Ensaio 1:  

O vigor das plantas é uma característica relevante a ser observada na 

escolha dos genótipos para instalar um pomar, pois apresenta influência direta no 

manejo, principalmente quanto à definição do espaçamento a se adotar e a 

intensidade de poda para equilibrar a produção, sendo assim o  conhecimento do 

vigor pode ser utilizado para determinar a possibilidade de maior ou menor 

adensamento do pomar (ROCHA et al., 2007). Os resultados observados para as 

variáveis respostas relacionadas ao desenvolvimento vegetativo da cultivar 

Chimarrita mostrou uma influência dos portaenxertos apenas em uma das épocas de 

avaliação (Agosto de 2011), após, não verificou-se diferenças importantes no 

diâmetro do tronco e altura das plantas induzidas pelos diferentes portaenxertos. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Schmitz et al. (2012), em que verificaram 

uma estabilidade do vigor das plantas da cv. Chimarrita, nessa mesma área, no 

sexto e sétimo anos após o plantio.  

Verificou-se também que, mesmo não sendo avaliado estatisticamente o 

incremento no diâmetro do tronco ao longo do período, o portaenxerto ‘GF 305’ 

combinado com a cv. Chimarrita foi o que apresentou maior valor de incremento 

(9,8%), em relação aos demais portaenxertos. Na Europa, o portaenxerto ‘GF 305’ é 

multiplicado por sementes devido apresentar boa homogeneidade dos seedlings, 

sendo recomendado para uso em solos com boa fertilidade, além disso, apresenta 

alta exigência em frio, e em condições normais é considerado de hábito vigoroso 

(LORETI, 2008). No presente trabalho, a resposta obtida com ‘GF 305’ permite 

supor que, mesmo sendo vigoroso, nas condições onde o pomar foi instalado 

apresentou um crescimento mais lento, possivelmente devido ao fato do material ser 

mais suscetível a doenças e pragas de solo, como nematoides das galhas, além 
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disso o pomar está instalado numa área de replantio, com solo raso e de baixa 

fertilidade natural.   

Portanto, existe a necessidade de se avaliar a influência dos portaenxertos 

no mínimo até a plena produção, como no presente trabalho, onde verificou-se uma 

estabilização de vigor das plantas de ‘Chimarrita’ sobre os diferentes portaenxertos. 

Porém, a diferença de vigor observada por outros autores como Rocha et al. (2007) 

e Picolotto et al. (2009), no mesmo pomar, indica que existe um comportamento bem 

definido destes materiais em relação a cultivar Chimarrita. 

Quanto aos parâmetros de produtividade, observou-se uma relação direta 

entre o vigor, a produção e a produtividade média, influenciada pelos portaenxertos, 

onde os de maior vigor promovem uma maior produtividade média da cultivar copa, 

principalmente em regiões como Pelotas/RS, em que fertilidade média dos solos é 

baixa. Nessa mesma região, Rocha et al. (2007) também registraram um maior 

rendimento produtivo na combinação da cv. Chimarrita com o portaenxerto 

‘Okinawa’ e Picolotto et al. (2009) constataram maior vigor induzido pelos 

portaenxertos ‘Capdeboscq’, ‘Tsukuba 1’ e ‘Okinawa’.  

Entre as variáveis indicativas de produção e vigor das combinações 

copa/portaenxerto, a variável eficiência produtiva é a que permite inferir sobre o 

balanço vegeto-produtivo da cultivar copa em combinação com diferentes 

portaenxertos. De maneira geral, os portaenxertos que apresentam maior relação 

entre produção e vigor (baseado no diâmetro do tronco), serão aqueles mais 

eficientes. 

Deste modo, com relação à produtividade, ‘Okinawa clone 1’, conseguiu-se 

obter produções satisfatórias no referido ano do experimento, induzindo uma boa 

relação entre produção e número de frutos com maior massa média. Essa diferença 

de combinação portaenxerto com cultivar copa também foi registrada por De Rossi 

et al. (2004) onde o portaenxerto ‘Okinawa’ induziu maior vigor na cultivar Granada, 

sugerindo dessa forma, como potencial portaenxerto para uso em larga escala na 

região, em combinação com ‘Granada’ e ‘Chimarrita’.  

Além disso, no presente ensaio, a eficiência produtiva com ‘Okinawa clone 1’ 

mostrou-se alta, superior a média do Estado e das plantas dos demais tratamentos. 

Com esse resultado, permite-se afirmar que tal portaenxerto é adequado para locais 
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onde o solo tenha suscetibilidade a fitonematoides causadores de galhas, com a 

intenção de não ocorrer prejuízos significativos na produção e qualidade dos frutos. 

Quanto à massa média dos frutos, pode ser observado na tabela 3 que não 

teve influência dos diferentes portaenxertos sobre esse parâmetro. Verifica-se que 

todos os frutos obtidos a partir das combinações, apresentaram valores inferiores a 

100g, proporcionando uma produção de frutos com massa média dentro dos 

padrões esperados para a cultivar Chimarrita, de acordo com Raseira; Nakasu 

(1998; 2003).  

Sendo assim, percebe-se que a cv. Okinawa clone 1, mesmo não 

apresentando diferença no número de frutos, massa média e °Brix, possui quase o 

dobro de frutos (38%) em relação a ‘Aldrighi’ e ‘GF 305’. Porém, embora com essa 

diferença, a massa média dos frutos foi similar, significando que há um grande 

potencial dessas duas cultivares para suportar uma produção com qualidade, uma 

vez que o °Brix também não diferiu, mantendo-se em torno de 12°Brix, confirmando 

o descrito por Raseira; Nakasu (1998) em que o teor varia em torno de 12 a 15°Brix 

para a cultivar Chimarrita. Segundo Grappadelli & Sansavini (1998), os teores de 

sólidos solúveis poderão estar relacionados com a intensidade de luz, a localização 

e o número de frutos por planta, a densidade de plantio no pomar, assim como o 

modo de condução. Uma vez que ‘Okinawa clone 1’ apresentou 38% a mais de 

frutos que ‘Aldrighi’, o uso desse portaenxerto é vantajoso, principalmente falando 

em frutos de consumo in natura, pois possibilita obter maior produtividade sem 

comprometer a qualidade dos frutos.  

Observa-se que os portaenxertos ‘GF 305’ e ‘Aldrighi’ apresentaram 

desempenhos similares, com desenvolvimento vegetativo e produtivo baixos em 

relação ao mais vigoroso (‘Okinawa clone 1’ com ‘Chimarrita), porém na qualidade 

dos frutos foi similar as demais combinações. Sendo assim, o uso desses poderia 

ser uma alternativa para plantio em alta densidade, visto que se aumentar o número 

de plantas por área, poderia compensar a menor produtividade obtida nesse ensaio 

e sem comprometer a qualidade dos frutos. Quanto ao tamanho de fruto por 

categoria, mesmo havendo uma diferença nas variáveis produtivas, observa-se que 

não houve efeito dos portaenxertos, assim como verificado também por Picolotto et 

al. (2009) combinando os portaenxertos com a cv. Maciel, quando trabalharam com 

essa variável.  
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2.4.2 Ensaio 2:  

Considerando que o vigor do portaenxerto pode influenciar no 

desenvolvimento vegetativo da cultivar copa, verifica-se que o portaenxerto ‘Aldrighi’ 

combinado com ‘Maciel’ proporcionou desenvolvimento vegetativo superior ao da 

média do experimento, com maior produtividade e produção de frutos de maior 

tamanho, diferentemente dos resultados registrados para a combinação 

‘Aldrighi’/‘Chimarrita’ (ensaio 1), mesmo as áreas sendo muito próximas, 

comprovando deste modo, a necessidade de realizar esses ensaios com diferentes 

combinações copa/portaenxerto. Também, foi verificado por Rocha et al. (2007) um 

resultado similiar, onde o portaenxerto ‘Aldrighi’ apresentou maior crescimento 

vegetativo somente em alguns dos ciclos produtivos com a cv. Chimarrita; assim 

como De Rossi et al. (2004) que observaram uma influência de ‘Aldrighi’ sobre a cv. 

Granada apresentando maior vigor em um dos ciclos produtivos; e por Picolotto et 

al. (2012) que obtiveram um maior desenvolvimento vegetativo com os 

portaenxertos ‘Aldrighi’, ‘Indústria’ e ‘Tsukuba 1’ na mesma área com a cv. ‘Maciel’.  

O vigor dos portaenxertos é uma característica que pode influenciar 

diretamente a produtividade, visto que ‘Aldrighi’ apresentou-se 57% mais produtivo 

que ‘Rubira’, nas mesmas condições de manejo e densidade de plantio. Por outro 

lado, não só o vigor do portaenxerto, mas também a adoção de técnicas 

diferenciadas no manejo das plantas também interferem na produtividade, pois são 

importantes para determinar o tamanho e qualidade dos frutos (LORETI, 2008). 

Além disso, a alta variabilidade genética dos portaenxertos e ainda as diferentes 

condições edafoclimáticas como temperaturas anuais, ventos, umidade relativa e 

propriedades físico-químicas do solo também podem interferir nesta variável. 

Na densidade de plantio utilizado no experimento, ‘Rubira’ apresentou menor 

vigor, pois obteve menor diâmetro do tronco, o qual refletiu também na produção e 

produtividade. Esse comportamento pode estar relacionado à sensibilidade deste 

portaenxerto à presença de nematoides no solo, uma vez que o pomar está 

instalado em área de replantio, com ocorrência de fitonematóides causadores de 

galhas. Embora a eficiência produtiva não tenha apresentado diferença estatística, 

verificou-se que este portaenxerto foi 47% inferior a ‘Indústria’ e ‘Aldrighi’.  

Assim como relatado para o portaenxerto ‘GF 305’ (ensaio 1), ‘Rubira’ possui 

características similares, ou seja, é multiplicado por sementes, devido a boa 
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homogeneidade dos seedlings, e quando plantado em solos férteis e livre de 

patógenos induz bom vigor. Sendo assim, a resposta obtida com os dois 

portaenxertos, mesmo sob cultivares diferentes, se deve as características do local 

de plantio e a suscetibilidade a fitonematóides. 

Com relação à eficiência produtiva, mesmo não havendo diferenças entre os 

portaenxertos nessa cultivar, observou-se que os mais vigorosos e produtivos 

(‘Aldrighi’, ‘Indústria’ e ‘Tsukuba 1’) possuem eficiência produtiva superior aos 

demais testados, justificando a necessidade de avaliar os portaenxertos com 

diferentes cultivares copa identificando o mais adequado para cada combinação e 

em diferentes condições de cultivo. Essa mesma relação foi observada por Rocha et 

al. (2007), com a cultivar Chimarrita e por De Rossi et al. (2004) com a cultivar 

Granada e Suncrest.  

Quanto aos parâmetros qualitativos dos frutos, houve influência dos 

diferentes portaenxertos sobre o teor de sólidos solúveis. Segundo Guidoni et al. 

(1998), os portaenxertos mais eficientes em acumular substâncias de reserva nos 

frutos são aqueles que proporcionam maior vigor, ao contrário do observado no 

presente estudo, onde o portaenxerto mais vigoroso (‘Aldrighi’) apresentou teor de 

sólidos solúveis 17% inferior à ‘Okinawa clone 1’. Já o número de frutos por planta 

não apresentou diferença, pois foi realizada poda e raleio semelhantes entre elas, 

porém a massa média dos frutos apresentaram valores bem discrepantes, 

provavelmente devido a diferença em vigor dos portaenxertos. 

Com base nos resultados desse trabalho, verifica-se que existe uma 

influência diferenciada do portaenxerto sobre o vigor de diferentes cultivares copa. 

Portaenxertos mais vigorosos podem possibilitar um estabelecimento mais rápido do 

pomar, sendo uma alternativa para solos pouco profundos e com baixa fertilidade 

natural, como é o caso do pomar utilizado no experimento, pois o vigor está 

associado a um sistema radicular mais vigoroso permitindo explorar a água e 

minerais do solo de forma mais eficiente. Porém, segundo Simão (1998), o vigor em 

demasia não é desejável, pois poderá induzir excesso de crescimento vegetativo em 

detrimento à frutificação. Isso acarretará em um aumento nos custos com práticas de 

manejo, exigindo maior atenção quanto à adequação do espaçamento, poda, 

irrigação, adubação e raleio, para permitir um desenvolvimento da planta sem 

comprometer a produção e qualidade dos frutos e uma equilibrada eficiência 
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produtiva (HAWERROTH; PETRI, 2011). Por outro lado, portaenxertos com baixo 

vigor, no caso do pessegueiro, torna o manejo mais fácil, reduz-se custos com 

práticas culturais, além de permitir o adensamento das plantas. 
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2.5 Conclusões 

 

- Plantas da cultivar Chimarrita apresentam equilíbrio em vigor no oitavo ano 

após o plantio independente do portaenxerto utilizado.  

- Os portaenxertos ‘Okinawa clone 1’ em combinação com a cv. Chimarrita, 

e ‘Aldrighi’ com a cv. Maciel são os mais produtivos nas condições do local do 

experimento.  

- Em solos de baixa fertilidade e rasos, como da região de Pelotas, os 

portaenxertos ‘GF 305’, ‘Aldrighi’ combinados com a cv. Chimarrita e ‘Rubira’ com a 

cv. Maciel, proporcionam as mais baixas produtividades e vigor nas cultivares copa. 

- O teor de sólidos solúveis da cv. Maciel é alterada em função do 

portaenxertos  utilizado. 

- A eficiência produtiva é um parâmetro confiável para ser empregado na 

seleção de portaenxertos de pessegueiro quanto ao vigor. 
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3. CAPÍTULO II - Germinação, emergência e crescimento inicial de 

portaenxertos de pessegueiro 

 

3.1 Introdução 

A principal fruta de caroço cultivada no Brasil é o pessegueiro [Prunus persica 

(L.) Batsch], e uma das importantes etapas para a produção desta espécie vem a 

ser a obtenção de mudas (SOUZA et al.,2002). Os estados de SP e RS são os mais 

antigos produtores de pêssegos do Brasil, e também as mais importantes em 

relação a produção de mudas de Prunus (OLIVEIRA et al., 2008).  

Não existem dados oficiais referentes à quantidade de mudas dessa espécie 

produzidas anualmente no Brasil, pois a demanda está relacionada com a 

longevidade e a taxa de renovação dos pomares, bem como o interesse dos 

fruticultores em investir em novos plantios (MAYER; ANTUNES, 2010). Porém, 

Centellas-Quezada et al. (2006) afirmam haver uma grande importância econômica 

dos viveiros e da produção de mudas, visto que, só na região de Pelotas-RS, foram 

produzidas, entre 1998 e 2000, em torno de três milhões de mudas de pessegueiros. 

No Brasil, ainda são escassos os trabalhos com portaenxertos Prunus sp. 

quanto ao melhoramento genético para aquisição de novos genótipos, assim como 

sobre os fatores que influenciam na propagação dos distintos portaenxertos 

(MARTINS et al., 2011). Porém, desde 1998, o Setor de Fruticultura da FAEM/UFPel 

tem introduzido de várias regiões do mundo, genótipos de portaenxertos de espécies 

de caroço, formando um banco de coleção de germoplasma (BAG), com a finalidade 

de testá-los em condições adversas e usá-los no melhoramento genético. Muitos 

desses genótipos apresentam resistência a fitonematóides, justificando a escolha 

desses materiais (BIANCHI et al., 2003).  

Embora propagação de portaenxertos de pessegueiro possa ser feito de 

diversas formas, em fruticultura a preferência é para uso da propagação vegetiva 
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onde as características genéticas da planta-mãe são mantidas (HARTMANN et al., 

2002), uma vez que na propagação sexuada as plantas obtidas apresentam 

variabilidade genética (PEREIRA; MAYER, 2005; CHAGAS et al., 2008), a não ser 

que existam linhagens com alto grau de pureza e com pouca variabilidade.  

No Brasil a obtenção de mudas de prunáceas é feita pela enxertia de 

borbulhia, geralmente sobre portaenxertos proveniente de sementes (TOFANELLI et 

al., 2004). No RS, principal Estado produtor de mudas desta espécie, a produção é 

realizada basicamente a campo, e devido à proximidade das indústrias de conserva 

de pêssegos, a obtenção dos portaenxertos é feita com uso de seedlings de 

cultivares de maturação tardia obtidos nas indústrias (FACHINELLO, 2000).  

Viveiristas afirmam que utilizar caroços provenientes da indústria contendo 

diversas cultivares misturadas resulta em alto custo, devido a baixa porcentagem de 

germinação, desuniformidade nas plantas e suscetibilidade a fitonematoides, uma 

vez que cultivares copa não foram selecionados para tal finalidade, necessitando 

dessa forma, mudar o sistema de obtenção de portaenxertos para melhorar a 

qualidade do material propagativo (FACHINELLO; BIANCHI, 2005; MAYER, et al., 

2005; OLIVEIRA et al., 2008). As normas da Portaria n° 302/98, regulamenta a 

produção de portaenxertos e mudas no RS, bem como rotações de cultura, e a 

distância entre o viveiro e a área de produção comercial (RIO GRANDE DO SUL, 

1998). Entretanto, o sistema de fiscalização da produção de mudas é deficiente. 

Com isso, na grande maioria dos casos, não há controle algum sobre a identidade 

genética e qualidade dos portaenxertos, resultando na produção de mudas não 

certificadas e muitas vezes fora do padrão determinado pela Legislação da 

Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Rio Grande do Sul.  

Muito embora a propagação vegetativa seja preferida na fruticultura, no caso 

dos portaenxertos, a alta porcentagem de germinação e emergência em sistemas 

controlados é uma vantagem importante na produção de portaenxertos a partir de 

sementes. Além disso, existem outros benefícios como o baixo custo, a eficiência em 

produzir plantas livres de doenças e de maior vigor em função da característica do 

sistema radicular, desde que utilizados genótipos selecionados para tal forma de 

propagação (HOFFMANN; FACHINELLO; NACHTIGAL, 2005). Também tem se 

observado que, embora a propagação sexuada não mantenha a totalidade das 

características da planta matriz, as cultivares como Okinawa, Nemaguard, Tsukuba, 
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Flordaguard e seus híbridos transmitem aos seedlings uma característica importante, 

a resistência a nematoides das galhas (Meloidogyne spp.) (FACHINELLO, 2000; 

PAULA et al., 2011). 

A propagação por sementes de portaenxertos de pessegueiro apresenta 

algumas vantagens, entretanto atenção especial deve ser dada ao manejo para 

superar a dormência, pois de acordo com DIAS (2005) esse fator pode limitar a 

produção de portaenxertos devido gerar desuniformidade na germinação e 

emergência das plântulas. Há dois tipos de dormência em frutíferas de caroço 

descritos por Chalfun & Hoffmann (1997): física e fisiológica, sendo a primeira 

determinada pela presença do endocarpo, e a segunda pela presença de inibidores 

de crescimento, como o ácido abscísico (ABA) (BARBOSA et al., 1987).  

Dentre as estratégias para auxiliar na superação da dormência a fim de 

obter melhores taxas de germinação e estabelecimento das plântulas estão a quebra 

ou retirada do caroço, a ação de fitorreguladores, como citocininas e giberelinas 

(AG3) e a exposição das sementes ao frio, esta última técnica chamada de 

estratificação (FINARDI, 1998; YNOUE et al., 1999).  

A estratificação consiste em expor as sementes de pessegueiro a 

temperaturas de 5-10°C em geladeira ou câmara fria por 30-40 dias, dependendo da 

cultivar, fazendo com que ocorra a maturação do embrião e alteração dos níveis 

hormonais, possibilitando assim uma maior padronização e o aumento do percentual 

de germinação e emergência (PEREIRA; MAYER, 2005).  

Existem viveiristas que também realizam este método colocando os caroços 

na sombra, visto que tal procedimento possui vantagens como o menor custo, a 

facilidade de aquisição e manuseio dos caroços (TOFANELLI et al., 2002; PEREIRA; 

MAYER, 2005; PICOLOTTO et al., 2007). Alguns trabalhos realizados testaram 

períodos para a estratificação e segundo Goulart et al. (2010), o período de 60 dias 

foi o mais eficaz para promover a emergência e proporcionar maior diâmetro do 

caule das plântulas dos portaenxertos ‘Flordaguard’ e ‘Tsukuba’. 

Conforme Chalfun & Hoffmann (1997), existem dois métodos de 

estratificação: com amêndoas ou com caroço, sendo o primeiro mais rápido (30-40 

dias) e o segundo método mais lento, permanecendo os caroços por 2 a 3 meses a 

4°C para superar a dormência. A estratificação com amêndoas é mais rápida pela 

ausência do caroço, assim as trocas gasosas e a embebição das sementes se 
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tornam mais fáceis, assim como a emergência da radícula (FACHINELLO et al., 

2005). Quando não submetidas a tratamentos para a superação da dormência, 

sementes de portaenxertos de pessegueiro podem ter baixa taxa de germinação, e 

pode ocorrer o crescimento anormal das plântulas, devido ao chamado nanismo 

fisiológico (BARBOSA et al., 1987; PICOLOTTO et al., 2007).  

Depois da estratificação, inicia-se o processo de germinação das sementes 

e por fim a semeadura podendo ser à campo ou em ambiente protegido (PEREIRA; 

MAYER, 2005). O cultivo em casa de vegetação tem como função obter uma maior 

qualidade de portaenxertos, com maior rendimento das sementes, melhor proteção 

contra adversidades climáticas, maior controle de pragas e doenças, e melhor 

manejo de água (OLIVEIRA, 1997). 

Embora já existam trabalhos de pesquisa nesta linha no Brasil, a falta de 

informações atualizadas sobre o sistema de produção de mudas e de opções de 

genótipos que possam ser utilizados como portaenxerto continua sendo um dos 

principais problemas em relação à produção de mudas.  

Considerando que diferentes genótipos de pessegueiro apresentam 

variabilidade no nível de dormência das suas sementes e diferem quanto aos fatores 

do meio que induzem a germinação, o objetivo desse estudo foi avaliar o percentual 

de germinação e emergência em casa de vegetação de dez genótipos de Prunus sp., 

submetidos a estratificação; e avaliar o crescimento vegetativo inicial de sete 

portaenxertos de Prunus sp à campo nas condições de cultivo da região de 

Pelotas/RS. 
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3.2 Material e Métodos 

 
O trabalho foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas, 

em casa de vegetação, pertencentes ao Departamento de Botânica da UFPel, e a 

campo no Centro Agropecuário da Palma – UFPel, Capão do Leão-RS. Sendo assim 

foram realizados dois ensaios conforme segue: 

 

3.2.1 Ensaio 1:  

O ensaio foi conduzido em delineamento experimental completamente 

casualizado, com três repetições, cada uma dividida em 2 subparcelas de 15 

sementes, totalizando 90 sementes por genótipo. O delineamento seguiu o esquema 

unifatorial, sendo o fator de tratamento os portaenxertos, com 10 níveis.  

Para a condução deste ensaio, foram colhidos frutos de dez portaenxertos 

de pessegueiro das cultivares: Tsukuba (clones 1, 2 e 3) da coleção de 

germoplasma da UFPel, possuem folhas de coloração avermelhada, porém o 

primeiro apresenta baixa necessidade de frio, enquanto que os dois últimos 

necessitam de maior acúmulo de horas de frio e apresentam um vigor intermediário 

(DE ROSSI et al., 2004); Umecha, selecionado como uma nova cultivar de damasco-

japonês (Prunus armeniaca L.), registrada no Sistema Nacional de Proteção de 

Cultivares (SNPC): 03203 em 1999 pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC);  

Okinawa Roxo, seleção de população ‘Okinawa’ obtida de Minas Gerais; Seleção 

NR-0170302, cruzamento entre ‘Nemaguard’ que apresenta sementes altamente 

homogêneas, bom crescimento no viveiro e possui alta necessidade em frio e 

‘Tsukuba 1’ que necessita de baixo frio hibernal, além de folhas com coloração 

vermelha; Okinawa F3, obtida de uma população de plantas de ‘Okinawa clone 1’, 

apresenta baixa necessidade de acúmulo de horas de frio; Flordaguard, apresenta 

pouca exigência em frio, sendo resistente ao nematoide das galhas (CARNEIRO, 
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1998); Okinawa clone 11, derivado de seedlings da cv. Okinawa clone 1, apresenta 

maturação dos frutos aproximadamente um mês mais precoce que a planta matriz e 

baixo acúmulo de frio (MEDEIROS; RASEIRA, 1998; FACHINELLO et al., 2000); e 

Tsukuba F3 oriundo de uma população de ‘Tsukuba 1’, necessita de baixo acúmulo 

de frio e apresenta folhas avermelhadas. Tais cultivares foram utilizadas devido suas 

resistências a nematoides causadores de galhas. Os frutos foram coletados entre a 

segunda quinzena de Dezembro de 2011 e a primeira quinzena de Janeiro de 2012, 

no Centro Agropecuário da Palma.  

Após colhidos, os frutos foram despolpados e os caroços imediatamente 

lavados em água corrente, sendo mantidos à sombra em temperatura ambiente por 

três dias. Em 15 de Março os caroços foram flambados com álcool 96% por 30 

segundos para a desinfestação superficial e quebrados com o auxílio de um torno de 

mesa para a instalação do experimento. Após realizou-se a desinfestação das 

sementes com hipoclorito 1,5%, por 10min., e a tríplice lavagem com água destilada 

autoclavada, estas foram transferidas para placas de petri contendo três folhas de 

papel filtro, umedecidas com 5mL placa-1 de fungicida orthocide 500 (300g 100L-1 de 

H2O de Captan®) (Fig. 6).  

 

 

Figura 6 – Sementes em placas de petri umedecidas com 5mL de fungicida 

Orthocide®. DB/IB/UFPel, Pelotas-RS, 2013.  

 

Em cada placa foram acondicionadas 15 sementes, lacradas com parafilme 

e mantidas em temperatura controlada (4-5ºC) durante 60 dias. Nesse período foi 

avaliado o percentual de germinação de cada genótipo.  
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Após 60 dias sob estratificação, as sementes foram transferidas para 

bandejas de poliestireno de 72 células (121cm3) contendo substrato Turfa fértil®. 

Após a semeadura, as bandejas foram mantidas em casa de vegetação (25ºC ± 4ºC) 

para avaliação da taxa de emergência e crescimento inicial dos seedlings por 30 

dias. Foi realizada duas aplicações de 2,4 g L-1 de fungicida Captan® (Orthocide 

500), e a irrigação foi feita de meia em meia hora por 40seg., das 8horas da manhã 

às 20 horas da noite. 

As avaliações foram realizadas em dois momentos: durante o período de 

estratificação em laboratório (60 dias) e em casa de vegetação 30 dias após a 

semeadura. 

 

Variáveis respostas avaliadas: 

- Porcentagem de Germinação (%)- esta variável foi avaliada durante o 

período de estratificação em laboratório através da contagem semanal de sementes 

germinadas durante o período de 60 dias (15 de março a 15 de maio). Foram 

consideradas germinadas as sementes que apresentaram rompimento do tegumento 

com emissão de pelo menos 3-4mm de raiz.  

 

 - Porcentagem de emergência (%)- esta variável foi registrada 

semanalmente na casa de vegetação, a partir da semeadura em 15 de Maio, 

verificando o número de plântulas emergidas (Fig. 7).  
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Figura 7- Emergência das plântulas em casa de vegetação. DB/IB/UFPel, Pelotas-

RS, 2013. 

 

- Diâmetro do tronco (mm) e Altura inicial (cm) dos seedlings - foi 

realizada a avaliação do diâmetro do tronco das mudas à 5cm de altura do nível do 

substrato, com o auxílio do paquímetro digital, e da altura inicial com fita métrica, aos 

30 dias após a semeadura (Fig. 8). 

 

 

Figura 8 – Desenvolvimento inicial de seedlings de portaenxertos de pessegueiro 

em casa de vegetação 30 dias após a semeadura. DB/IB/UFPel, Pelotas-RS, 2013. 
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Os dados obtidos foram analisados quanto à normalidade (teste de Shapiro 

Wilk) e à homocedasticidade (teste de Hartley) e a independênica dos resíduos foi 

verificada graficamente. Para as variáveis porcentagem de germinação e 

emergência foi necessário a transformação √x+1. Posteriormente, os dados foram 

submetidos à análise de variância (p≤0,05). Em caso de significância estatística, 

compararam-se os efeitos dos portaenxertos pelo teste de Tukey (p≤0,05) (SAS 

INSTITUTE, 2002). 

 

3.2.2 Ensaio 2:  

Este trabalho foi uma continuidade do ensaio 1, sendo parte dos seedlings 

plantados à campo no Centro Agropecuário da Palma – UFPel, Capão do Leão-RS, 

sete do total de dez portaenxertos. O experimento foi em delineamento 

completamente casualizado, com três repetições, cada repetição composta por 10 

seedlings, totalizando 30 plântulas de cada portaenxerto. O delineamento seguiu o 

esquema unifatorial, sendo o fator de tratamento os portaenxertos com 7 níveis.  

Os portaenxertos utilizados foram: Tsukuba (clones 1, 2 e 3), Seleção NR-

0170302, Okinawa F3, Okinawa clone 11 e Tsukuba F3, a fim de avaliar o 

desenvolvimento vegetativo desses seedlings. As mudas foram plantadas à campo 

em Junho de 2012 em uma área de replantio de pessegueiro com espaçamento de 

40cm entre plantas e 3,5m entre linhas, sendo as características do solo as mesmas 

do experimento 1, devido as áreas serem muito próximas. Foi realizada a prévia 

calagem e correção do solo segundo as normas do Manual de Adubação e Calagem 

(2004) (Fig. 9).  
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Figura 9 – Seedlings do portaenxerto de pessegueiro ’Okinawa clone 11’ à campo. 
UFPel/Pelotas-RS, 2013. 

 

Os dados obtidos foram analisados quanto à normalidade (teste de Shapiro 

Wilk) e à homocedasticidade (teste de Hartley) e a independênica dos resíduos foi 

verificada graficamente. Foi realizada a análise de variância dos dados com a 

aplicação do teste F e, quando significativo, realizou-se o teste Tukey para 

comparação pareada das médias, com probabilidade de erro de 5% (SAS 

INSTITUTE, 2002). 

 

Variável resposta avaliada: 

- Diâmetro do tronco (mm) e Altura (cm) dos seedlings – realizado em 

Janeiro de 2013 onde, para a avaliação do diâmetro do tronco foi utilizado o 

paquímetro digital medidos à 10cm do solo e para a altura da muda, o auxílio da fita 

métrica. 
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3.3 Resultados  

 
3.3.1 Ensaio 1: 

Para as variáveis porcentagem de germinação de sementes e de 

emergência das plântulas não se verificou diferença entre os portaenxertos, sendo 

registrado média geral de 96% e 99,50%, respectivamente, ou seja, as sementes 

dos dez portaenxertos apresentam alta viabilidade, o que resultou em excelentes 

taxas de germinação e emergência, característica esta desejável quando se trabalha 

com propagação via sementes (tab. 7). Porém, nota-se também que nem todas as 

sementes que germinaram, emergiram. 

Desta forma, analisando o efeito principal do fator portaenxerto, constatou-se 

que, mesmo não observando diferenças significativas, todas as sementes de 

‘Tsukuba 2’, ‘Umecha’ e ‘Seleção NR-0170302’  germinaram (100%), enquanto que 

o portaenxerto ‘Tsukuba 1’ apresentou taxa de germinação 8,9% inferior à esses 

portaenxertos. As altas taxas de germinação obtidas para todos os portaenxertos 

pode estar relacionado ao adequado suprimento em frio.  
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Tabela 7- Porcentagem média de emergência e de germinação dos diferentes 

seedlings. FAEM/UFPel – Pelotas-RS, 2013.  

Portaenxertos % Germinação  % Emergência  

Tsukuba 1  91,11 ns      98,55 ns 

Tsukuba 2            100,00    100,00 

Tsukuba 3 95,56    100,00 

Umecha            100,00                 100,00 

Okinawa Roxo 92,22    100,00 

Seleção NR-0170302            100,00                 100,00 

Okinawa F3 95,56      97,70 

Flordaguard 96,67      98,77 

Okinawa clone 11 96,67    100,00 

Tsukuba F3 92,22    100,00 

Média              96,00                   99,50 

C.V. (%)                2,95                     0,87 
1/
Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

ns
: para 

valores não significativos pelo teste F (p≤0,05). 
 

Para a variável diâmetro de tronco dos seedlings avaliados aos 30 dias após 

a semeadura em casa de vegetação, observou-se que os portaenxertos ‘Okinawa 

clone 11’ (1,30mm) e ‘Tsukuba F3’ (1,29mm) foram em torno de 20% inferiores a 

‘Umecha’ (1,63mm), ‘Tsukuba clone 1’ (1,58mm), ‘Tsukuba clone 2’ (1,54 mm), 

‘Tsukuba clone 3’ (1,54mm), ‘Okinawa Roxo’ (1,54mm), ‘Seleção NR-0170302’ (1,57 

mm) e ‘Flordaguard’ (1,54mm).  

Quanto a variável altura, os portaenxertos ‘Umecha’ (27,00cm) e ‘Tsukuba 

clone 1’ (27,47cm), ‘Tsukuba clone 2’ (27,27cm) e ‘Tsukuba clone 3’ (26,86cm) 

diferiram somente de ‘Flordaguard’ (18,77cm), ‘Okinawa clone 11’ (19,90 cm) e 

‘Tsukuba F3’ (23,61cm), sendo que a  cv. Flordaguard apresentou altura 32% menor 

em relação ao ‘Tsukuba 1’ (27,47cm) (tab. 8). 
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Tabela 8- Diâmetro de tronco e altura dos diferentes portaenxertos em casa de 

vegetação. FAEM/UFPel – Pelotas-RS, 2013. 

Portaenxertos Diâmetro do tronco (mm) Altura (cm) 

Umecha 1,63 a1/  27,00 a1/ 

Tsukuba 1 1,58 a  27,47 a 

Tsukuba 2 1,54 a 27,27a 

Tsukuba 3 1,54 a  26,86 a 

Okinawa Roxo 1,54 a   23,37 ab 

Seleção NR-0170302 1,57 a   22,97 ab 

Okinawa F3   1,50 ab   22,78 ab 

Flordaguard 1,54 a   18,77   b 

Okinawa clone 11   1,30   b   19,90   b 

Tsukuba F3   1,29   b   19,70   b 

Média                   1,50               23,61 

C.V. (%)                   4,95                 8,67 
1/
Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

ns
: para 

valores não significativos pelo teste F (p≤0,05). 

 

 

3.3.2 Ensaio 2: 

Em relação ao vigor inicial dos seedlings no campo, os portaenxertos 

‘Tsukuba 1’ (4,97mm) e ‘Seleção NR-0170302’ (4,70mm) apresentaram o maior 

diâmetro de tronco não diferindo de ‘Okinawa F3’ (4,10mm). Já os seedlings dos 

portaenxertos ‘Okinawa clone 11’ (3,15mm) e ‘Tsukuba F3’ (3,10mm) obtiveram 

diâmetro de tronco 38% inferior que ‘Tsukuba 1’, porém não diferindo de ‘Tsukuba 2’ 

(3,37mm) e ‘Tsukuba 3’ (3,42mm). 

Quanto ao tamanho das mudas, o portaenxerto ‘Tsukuba 1’ (53,47cm) foi o 

que apresentou a maior altura, não diferindo significativamente de ‘Seleção NR-

0170302’ (48,85cm) e ‘Okinawa F3’ (48,52). Os menores valores de altura foram de 

‘Okinawa clone 11’ (36,92cm) e ‘Tsukuba F3’ (36,90cm) que não diferiram de 

‘Tsukuba 2’ (42,40cm) e ‘Tsukuba 3’ (42,50cm), e apresentaram altura 31% inferior a 

‘Tsukuba 1’. 

Da mesma forma que o portaenxerto ‘Tsukuba 1’ manteve-se com maior 

vigor inicial em casa de vegetação, no campo também obteve-se essa relação. 

Enquanto que os outros clones de ‘Tsukuba’ não mantiveram o mesmo desempenho 

em crescimento no campo. 
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Tabela 9- Diâmetro de tronco e altura de seedlings de portaenxertos cultivado em 

pleno campo. FAEM/UFPel – Pelotas-RS, 2013. 

Portaenxertos Diâmetro do tronco (mm) Altura (cm) 

Tsukuba 1    4,97 a1/  53,67 a1/ 

Seleção NR-0170302 4,70 a 48,85 ab 

Okinawa F3   4,10 ab 48,52 ab 

Tsukuba 2     3,37   bc   42,40   bc 

Tsukuba 3     3,42   bc   42,50   bc 

Okinawa clone 11     3,15     c   36,92     c 

Tsukuba F3     3,10     c   36,90     c 

Média                   3,83              44,25 

C.V. (%)                 10,39                6,81 
1/
Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

ns
: para 

valores não significativos pelo teste F (p≤0,05). 
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3.4 Discussão 

 

3.4.1 Ensaio 1: 

As diferentes cultivares de portaenxerto apresentaram comportamento 

semelhantes e satisfatórios quanto a porcentagem de sementes germinadas e de 

emergência das plântulas (entre 90 e 100%), sendo um indicativo de que o período 

de estratificação foi adequado para a superação da dormência das sementes, pois 

somado a alta porcentagem de emergência não se registrou casos de nanismo 

fisiológico. Esta taxa de germinação também é importante para ampliar o período de 

produção de mudas, bem como obter mudas homogêneas, no entanto, se faz 

necessário a utilização de técnicas adequadas de manejo para se obter seedlings 

com melhor desenvolvimento, principalmente em diâmetro do tronco, a exemplo do 

cultivo em ambientes protegidos no período de inverno, afim de antecipar o período 

de enxertia.  A enxertia mais cedo na primavera poderá resultar em mudas de maior 

tamanho e, consequentemente, melhor qualidade fisiológica para instalação de um 

novo pomar. 

Segundo De Rossi, A. (2004), a cv. Okinawa apresenta limitações na 

germinação das sementes quando não eliminada a barreira física (endocarpo), 

porém quando a semente é liberada do caroço, verificam taxas de germinação 

satisfatórias para os seedlings desta cultivar (acima de 90%). De acordo com Ojima 

e Rigitano (1968), é útil conhecer o poder germinativo das sementes de diferentes 

variedades de pêssego, pois permite saber a quantidade necessária para obter 

determinado número de portaenxertos na formação de um viveiro comercial de 

mudas, além de garantir, nos trabalhos de melhoramento, um bom rendimento de 

seedling a partir de cruzamentos controlados, pois é desejável que as variedades-

mães sejam aquelas cujas sementes tenham bom poder germinativo.  
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Em relação ao percentual de germinação e emergência, com base nos 

resultados obtidos, observa-se que o bom suprimento em frio tem uma relação direta 

com a obtenção de uma alta taxa de germinação. Essa característica é altamente 

desejável pelos viveiristas, pois possibilita obter lotes de plantas com excelente 

estante no viveiro, ou seja, resultando em plântulas com rápida emergência e 

crescimento mais uniforme no pomar. Segundo relatos de Campana et al., (1993), 

supõe-se que a temperatura de 10°C constante ou alternada com 5°C contribuiu 

para acelerar a alteração do balanço hormonal entre os promotores e inibidores de 

crescimento. O frio contribui para a redução no conteúdo de substâncias inibidoras 

(ABA) e elevando os níveis de substâncias promotoras (CAMPANA et al., 1993), 

ocasionando alterações no balanço hormonal que controla o processo de dormência 

e germinação, tornando o metabolismo das sementes mais ativo e apto para 

germinar (BARBOSA et al., 1987).  

Com isso, quanto um lote de sementes de pessegueiro não recebe frio 

suficiente, em quantidade e qualidade, para a superação da dormência, os 

percentuais de germinação são reduzidos, além do mais, dependendo da exigência 

da cultivar, o frio insuficiente resulta na produção de seedlings com o denominado 

nanismo fisiológico (PICOLOTTO et al., 2007; MARTINS et al.,2011). A ocorrência 

deste distúrbio compromete o estande de plantas e a qualidade do portaenxerto, 

pois retarda o crescimento. 

Nas variáveis relacionadas ao crescimento inicial, observou-se existir 

variabilidade entre os portaenxertos. Em casa de vegetação, os seedlings de 

‘Okinawa clone 11’ e ‘Tsukuba F3’ apresentaram diâmetro do tronco 20% inferiores 

que o portaenxerto ‘Umecha’, e 32% menor tamanho em relação a ‘Tsukuba 1’. Há 

relatos que a taxa de germinação para a cv. Okinawa é baixa, porém, não foi o 

verificado no presente trabalho, pois a germinação dos seedlings dessa cultivar 

foram satisfatórias (acima de 90%), resultado esse obtido pela combinação do 

suprimento adequado de frio pela estratificação e pela eliminação da barreira física, 

com a quebra dos caroços. Porém, os menores desempenhos quanto ao 

crescimento inicial provavelmente devem-se ao fato destas possuírem uma alta taxa 

de caroços com a presença de duas sementes e com menor massa individual, em 

relação aos caroços com apenas uma semente (FINARDI, 1998), com isso, essas 

sementes apresentam menor acúmulo individual de reservas para suprir o embrião 
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em estádio de germinação e, consequentemente, resulta em menor crescimento 

inicial das plântulas (WAGNER JÚNIOR et al., 2008). Afora isso, ressalta-se que 

mesmo ‘Okinawa clone 11’ ter o período de maturação mais precoce em relação aos 

demais (início de Novembro), essa característica não comprometeu a taxa de 

germinação e emergência. Embora não se tenha quantificado tamanho e massa das 

sementes de cada cultivar, é possível que essa precocidade associado ao número 

de sementes duplas resulte em menor acúmulo de reservas o qual pode justificar o 

menor diâmetro do tronco e altura de ‘Okinawa clone 11’, em relação a genótipos 

com maturação de frutos mais tardia como os ‘Tsukubas’ e ‘Umecha’.  

Quanto ao portaenxerto ‘Flordaguard’ que apresentou um bom diâmetro de 

tronco (1,54mm), porém altura relativamente baixa comparada aos demais 

(18,77cm), deve-se considerar que esta característica pode estar associada ao 

hábito de crescimento que é mais prostrado em relação aos demais portaenxertos. 

Mesmo assim, essa relação de maior diâmetro e menor altura pode não ser 

importante para portaenxertos, pois o que interessa é a rapidez com que é atingido o 

diâmetro ótimo para realizar a enxertia, que segundo FINARDI (1998), deve ser de 

10mm.   

 

3.4.2 Ensaio 2: 

Quanto ao crescimento dos seedlings à campo, ‘Tsukuba 1’ (4,97mm e 

53,67cm) apresentou maior desenvolvimento em relação aos demais portaenxertos. 

Embora o diâmetro do tronco seja o principal fator que determina o momento para a 

realização da enxertia, é interessante que os portaenxertos apresentem um 

crescimento rápido, tanto em altura quanto em diâmetro do tronco, para a produção 

de mudas de pessegueiro (WAGNER JÚNIOR et al., 2007).  

Com relação a altura das plantas, cabe ressaltar que quanto maior o 

crescimento vegetativo dos seedlings antes da enxertia, normalmente são maiores 

os custos com mão de obra para fazer o toalete, que prepara os portaenxertos para 

receber a borbulha. Sendo assim, o ideal é que o portaenxerto tenha rápido 

crescimento em diâmetro do tronco e em altura, porém com poucas ramificações até 

30cm acima do nível do solo, pois segundo Picolotto et al. (2007) afim de reduzir a 

mão de obra para enxertia e o estresse das plantas causadas pelo corte dos ramos. 
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No presente trabalho, verificou-se que os portaenxertos mesmo tendo sido 

levados para campo em Junho, e já apresentando uma média de 23 cm de altura 

(Fig. 9), os mesmos não atingiram diâmetro do tronco adequado para enxertia no 

mês de janeiro. Esse fato ocorreu devido às condições do local de plantio e ao 

manejo pós-plantio, ou seja, a área utilizada era de replantio de pessegueiro, com 

solo pouco profundo. Além disso, um fator que pode ter contribuído para o fraco 

desempenho registrado no campo é o fato dos seedlings estarem acondicionadas 

em bandejas com volume bastante reduzido para o desenvolvimento das raízes e ao 

estresse ocasionado com pelo transplantio. 

Logo, para que as mudas apresentem um diâmetro do tronco apropriado 

para a enxertia, é necessário dar condições de crescimento desses seedlings. Estas 

condições envolve o uso do substrato e recipientes adequados para o cultivo em 

casa de vegetação, manejo adequado da água e nutrição, além do mais, segundo 

Finardi, (1998) o manejo adequado dos seedlings no campo, é necessário para que 

em Novembro, as plantas estejam com tamanho e diâmetro do tronco homogêneos 

e adequados para a prática de enxertia. 

Em condições de produção de mudas a campo, normalmente o viveirista 

fornece água com irrigação quando a precipitação é insuficiente, a fim de acelerar ao 

máximo o crescimento e obter ponto adequado de enxertia, manejo este que não foi 

adotado no presente trabalho, pois o objetivo não era a produção de mudas, mas 

sim verificar o potencial de crescimento dos diferentes portaenxertos com condições 

naturais, visando avaliar o material para uso no melhoramento genético. 

Conforme citado acima, nas condições que o experimento foi conduzido, o 

objetivo não era a produção de mudas, com isso foi possível verificar variabilidade 

no potencial de crescimento dos seedlings dos diferentes portaenxerto em campo, 

onde ‘Tsukuba 1’ e a ‘Seleção NR-0170302’ foram os que mais se destacaram, 

possivelmente pelo fato de serem portaenxertos mais vigorosos, conforme visto no 

experimento com as cultivares copa (capítulo 1) e nos dois ensaios deste 

experimento. Com isso, verifica-se que a avaliação não só do potencial de 

germinação e emergência, mas também a caracterização do crescimento poderão 

trazer informações importantes para o processo de melhoramento, na tentativa de 

selecionar materiais com diferentes graus de vigor, para adaptar eficiência produtiva 
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e espaçamento das plantas, visando um objetivo maior que é o aumento da 

produtividade dos pomares de frutas de caroço do Rio Grande do Sul. 
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3.5 Conclusões 

 

Nas condições em que o experimento foi conduzido, pode-se concluir que: 

- O percentual de sementes germinadas e de emergência de plântulas são 

satisfatórios entre os portaenxertos de pessegueiro quando submetidas a 

estratificação em frio úmido por 60 dias. 

- Os diferentes portaenxertos avaliados apresentam variabilidade no 

crescimento inicial das plântulas tanto em condições da casa de vegetação quanto a 

campo. 

- Os portaenxertos ‘Tsukuba 1’ e ‘Seleção NR-0170302’ são os que 

apresentam o maior vigor inicial em casa de vegetação e a campo, com base no 

diâmetro do tronco. 

- Os portaenxertos ‘Okinawa clone 11’ e ’Tsukuba F3’ apresentam o menor 

vigor inicial em altura e diâmetro de tronco em casa de vegetação e a campo. 
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4. Conclusões Gerais: 

 

 Nas condições em que foram conduzidos os experimentos, conclui-se que: 

 - os portaenxertos ‘Okinawa clone 1’ com a cv. copa Chimarrita, e o 

portaenxerto ‘Aldrighi’ com ‘Maciel’ são as melhores combinações para as condições 

de cultivo do experimento; 

 - todos os portaenxertos apresentaram porcentagem de germinação e 

emergência de sementes satisfatórias, mostrando ser tecnicamente viável o uso da 

estratificação aos 60 dias; 

 - a maior dificuldade foi obter diâmetro do tronco adequado para enxertia em 

Janeiro, provavelmente pelo fato da realização do experimento ser uma área de 

replantio de pessegueiro, com solo raso. 
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