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A maioria dos pomares frutfcolas do Nordeste do Brasil vem sendo implantado
com mudas obtidas de pe franco e/ou com mudas enxertadas fora dos padr6es geneticos
e de qualidade, resultando em pomares de baixa produtividade e desuniformes quanto
as caracteristicas de interesse agroindustrial.

A demanda por mudas de qualidade levou a Embrapa Agroindustria Tropical a
desenvolver estudos sobre propaga<;ao de especies frutfferas tropicais de interesse da
agroindustria. Dentre as fruteiras tropicais de importancia econ6mica atual e potencial
destacam-se 0 cajueiro, a mangueira, a goiabeira e 0 sapotizeiro. Neste contexto, 0

aperfei<;oamento de metod os de propaga<;ao vegetativa e de manejo de mudas dessas
fruteiras tem sido priorizado como objetivo de pesquisa e desenvolvimento na Embrapa
Agroindustria Tropical.

o cajueiro, uma das mais importantes fruteiras do Nordeste, tem sido propagado
vegetativamente utilizando-se 0 metodo de enxertia por borbulhia em placa ou por
garfagem em fenda lateral. Essas mudas sao produzidas tradicionalmente em sacos de
polietileno medindo 28,0 cm x 15,0 cm x 0,002 mm utilizando-se como substrato
mistura de areia quartzosa e solo hidrom6rfico (1: 1) e aproximadamente 2,5 kg de
substrato/embalagem. Nesse sistema em 1,0 m2 de area, podem-se alojar 48 mudas
de cajueiro, sendo necessarios para isso 190 kg de substrato, 0 que dificulta a automa<;ao
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do viveiro e a reduc;ao da mao-de-obra. 0 periodo de formac;ao das mudas e de 120
dias ap6s a semeadura. A enxertia e realizada aos 45 e 55 dias ap6s a semeadura
para a garfagem em fenda lateral e borbulhia, respectivamente.

Um dos fat ores que contribuiu para a otimizac;ao do sistema de produc;ao de
mudas no setor florestal foi 0 uso de tubetes de polipropileno, com capacidade
volumetrica e pesos variando entre 50,0 a 288,0 cm 3 e 11,0 a 55,0 9 respectivamente,
em substituic;ao as sacolas de polietileno. Esse tipo de recipiente favorece a automac;ao,
reduz a area de viveiro e 0 volume de substrato, facilita 0 manuseio e 0 transporte, e
permite reduc;ao do custo de produc;ao de mudas. No caso da produc;ao de mudas de
cajueiro em tubetes (288,0 cm3

), podem ser alojadas 220 mudas/m2 com cada unidade
pesando no maximo 300,0 g.

Entretanto, 0 uso de tubetes na produc;aode mudas exige definic;ao da composic;ao
de substratos para cada cultura. Esses substratos devem ser constituidos por produtos
que apresentem caracteristicas de baixo peso, drenagem facilitada, com retenc;ao de
umidade adequada ao crescimento e desenvolvimento da planta, ao sistema radicular
bem conduzido e com agregac;ao ao substrato, e que apresente facilidade de retirada
do torrao do tubete no momenta do plantio. ~

o objetivo deste estudo foi avaliar 0 efeito de diferentes substratos e idades do
porta-enxerto na formac;ao de mudas de cajueiro anao precoce utilizando tubetes como
recipiente.

o experimento foi conduzido na fazenda Olho D'agua, em Aracati (CE) em um
delineamento estatistico inteiramente casualizado em esquema fatorial 19 x 3, com
quatro repetic;oes. 0 fator A foi tipo de substrato em 19 niveis e fator B, idade da
planta em tres niveis (35, 45 e 55 dias), totalizando 57 tratamentos. Foram utilizadas
12 plantas por parcela.

Para formac;ao do porta-enxerto foram utilizadas sementes do clone CP 76. 0
recipiente utilizado foi 0 tubete de polipropileno com capacidade de 288,Ocm3. A
semeadura foi realizada pelo metodo direto, utilizando-se uma semente por tubete. Os
tubetes foram mantidos em grades de polipropileno contendo 54 celulas e dispostos
em suporte de madeira em uma altura de 70cm do solo permanecendo a ceu aberto.

Os substratos testados foram: 51 (Casca de Arroz Carbonizada); 52 (Casca de
Arroz Carbonizada + Pau Turfoso (1:1)); 53 (Vermiculita + Areia Ouartzosa (1:1)); 54
(Vermiculita + Pau Turfoso (1:1)); 55 (Pau Turfoso + Areia Ouartzosa (1:1)); 56 ~
(Plantmax); 57 (Pau Turfoso + P6 da Casca do Coco 5eco (1: 1)); 58 (P6 da Casca do
Coco 5eco); 59 (Areia Ouartzosa); 510 (Fibra da Casca do Coco 5eco + Casca de
Arroz Carbonizada (1: 1)); 511 (Fibra da Casca do Coco 5eco + Pau Turfoso (1: 1)); 512
(Fibra da Casca do Coco 5eco + Humus de Minhoca (1:1)); 5 13 (Bagana de Carnauba
Triturada); 514 (Bagana de Carnauba triturada + Casca de Arroz Carbonizada (1:1));
515 (Bagana de Carnauba Triturada + Pau Turfoso (1: 1)); 516 (Bagana de Carnauba
Triturada + Humus de Minhoca (1:1)); 517 (Vermiculita + Humus de Minhoca (1:1));
518 (Casca de Arroz Carbonizada + Humus de Minhoca (1:1)); 519 (Casca de Arroz
Carbonizada + Plantmax (1:1)).

Ap6s a semeadura foram utilizados sacos de estop a como cobertura durante os
primeiros 10 dias para proteger os recipientes da ac;ao direta do sol e manutenc;ao da
umidade. A irrigac;ao foi por microaspersao, efetuada quando necessario.

Aos 35, 45 e 55 dias ap6s a semeadura, foi avaliado 0 crescimento das plantas
medindo-se altura, diametro do caule no ponto de enxertia, numero de folhas e taxa de
sobrevivencia. Aos 55 dias ap6s a semeadura, foram avaliados 0 nivel de facilidade de



retirada da planta do tubete e a agrega<;aoentre a sistema radicular e a substrata.
o efeito dos tratamentos nas variaveis estudadas foi avaliado mediante analise de
variancia e teste de Ryan-Einot-Gabriel-Welsch a 5% de probabilidade. Para as variaveis
nrvel de facilidade de retirada da planta do tubete e a agrega<;ao entre a sistema
radicular e a substrata foram atriburdos as conceitos: 6tima (+ + +), boa (+ +) e
ruim (+), respectivamente.

o usa dos substratos compostos por fibra da casca do coco seco + casca de
arroz carbonizada (1: 1); bagana de carnauba triturada + casca de arroz carbonizada
(1 :1) pode ser recomendado para a forma<;ao de porta-enxertos em tubetes, par
apresentar valores medias para as variaveis altura de planta, diametro (no ponto de
enxertia) e numero de folhas dentro dos padroes exigidos (Tabela 1). Tais substratos
apresentaram caracterrsticas para agrega<;ao das rarzes ao substrata e retirada da
planta do tubete variando de 6tima a boa (Tabela 2). Quanta a sobrevivencia das
plantas, com exce<;ao dos substratos compostos apenas par areia quatzosa (2,3) e
vermiculita + pau turfoso (9,5), as demais apresentaram taxas variando de 11,0 a
12,0 (Tabela 1).

Os maiores valores observados para altura de planta, diametro do caule (no
ponto de enxertia) e numero de folhas foram alcan<;adosaos 55 dias ap6s a semeadura
(Tabela 3) diferenciando estatisticamente das idades de 35 e 45 dias.



TabeJa 1. Va/ores medios de altura de p/anta, diametro do caule no ponto de enxertia, numero de fo/has e sobrevivencia aos 35,
45 e 55 dias de idade ap6s a semeadura, na formac;:ao de porta-enxerto de cajueiro anao precoce (Anacardium occidentale
L.) em tubetes. Aracati (eE), 1996.

Substrato( 1) Altura de planta
(em)

Casca de Arroz Carbonizada 22,2 cd
Casca de Arroz Carbonizada + Pau Turfoso (1: 1) 22,5 cd
Vermiculita + Areia Ouartizosa (1: 1) 22,2 cd
Vermiculita + Pau Turfoso (1: 1) 15,8 e
Pau turfoso + Areia Ouartzosa (1: 1) 17,7 e
Plantmax 25,2 be
Pau turfoso + P6 da Casca do Coco Seco (1: 1) 22,0 cd
Pau da Casca do Coco Seco 25,3 be
Areia Ouartzosa 1,5 f
Fibra da Casca do Coco seco + Casca de Arroz Carbonizada (1: 1) 25,7 abc
Fibra da Casca do Coco seco + Pau Turfoso (1: 1) 23,0 bed
Fibra da Casca do Coco seco + Humus de Minhoca (1: 1) 22,3 cd
Bagana de Carnauba Triturada 28,9 a
Bagana de Carnauba Triturada + Casca de Arroz Carbonizada (1: 1) 26,6 a
Bagana de Carnauba Triturada + Pau Turfoso (1: 1) 21,1 d
Bagana de Carnauba Triturada + Humus de Minhoca (1: 1) 22,6 cd
Vermiculita + Humus de Minhoca (1: 1) 22,3 bed
Casca de Arroz Carbonizada + Humus de Minhoca (1: 1) 23,2 abc
Casca de Arroz Carbonizada + Plantmax (1: 1) 25,4 abc

F
CV
Media geral

24,53* *
12,51
21,91

Diametro do eaule
(mm)

4,4 abed
4,4 abed
4,4 abed
3,3 f
3,7 ef
4,8 a
4,2 bcde
4,7 ab
0,5 9
4,6 abc
4,0 de
4,2 bede
4,8 a
4,4 abed
4,0 de
4,2 bede
4,1 cde
4,5 abed
4,5 abed

24,77**
9,64
4,14

Numero
de folhas
9,4 bed
9,7 abed
9,0 bed
6,9 f
7,4 ef

10,0 abc
9,2 bed

10,4 abc
1,1

10,0 abc
8,9 ed
9,6 abed

10,5 ab
10,9 a
8,5 de
9,7 abed
9,5 abed

10,9 a
9,8 abed

24,83* *
11,20
9,06

Sobreviveneia
(nO)(2)

11,5 ab
11,1 ab
12,0 a
9,5 c

10,5 ab
12,0 a
11,6 ab
11,4 ab
2,3 d

11,6 ab
11,0 ab
11,5 ab
12,0 a
11,4 ab
11,0 ab
11,6 ab
11,7 ab
12,0 a
11,7 ab

30,12**
4,56

10,94

(liMedias seguidas pela mesma letra nao diferem estatisticamente pelo teste de REGW-Q (P == 0,05).
(2l-Valores transformados em .,Ix + 0,5
* * -Significativo pelo teste de F(P < 0,01 )



Tabela 2. Caraeterfstieas da agrega<;ao das rafzes ao substrato e retirada do torrao do
tubete em porta-enxertos de eajueiro anao preeoee (Anacardium occidentale
L.) produzidos em tubetes aos 55 dias de idade. Araeati (CE), 1996.

Agrega~ao das Retirada do
raizes ao torrao do

substrato tubete

Casea de Arroz Carbonizada
Casea de Arroz Carbonizada + Pau Turfoso
Vermieulita + Areia Ouartzosa
Vermieulita + Pau Turfoso
Pau Turfoso + Areia Ouartzosa
Plantmax
Pau Turfoso + P6 de Coco Seeo
P6 de Coco Seeo
Areia Ouartzosa
Fibra de Coco Seeo + Casea de Arroz Carbonizada
Fibra de Coco Seeo + Pau Turfoso
Fibra de Coco Seeo + Humus de Minhoea
Bagana de Carnauba Triturada
Bagana de Carnauba Triturada +Casea de Arroz Carbonizada
Bagana de Carnauba Triturada + Pau Turfoso
Bagana de Carnauba Triturada + Humus de Minhoea
Vermieulita + Humus de Minhoea
Casea de Arroz Carbonizada + Humus de Minhoea
Casea de Arroz Carbonizada + Plantmax
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Agregac;:ao das Rafzes: Otima: + + +
Boa: + +
Ruim: +

Retirada do Torrao: Otima: + + +
Boa: + +
Ruim: +

Tabela 3. Valores medios de altura da planta, diametro do eaule no ponto de enxertia,
numero de folhas e sobreviveneia na forma<;ao de porta-enxerto de eajueiro
anao preeoee (Anacardium occidentale L.) em tubetes, aos 35, 45 e 55 dias de
idade ap6s a semeadura. Araeaju (SE), 1996

Idade da planta ap6s Altura de Diametro do Numero Sobreviveneia
a semeadura(1) planta (em) eaule (mm) de folhas (NO)(2)

35 dias 17,6e 3,7 e 7,6 e 10,9 a
45 dias 21,7 b 4,1 b 8,7 b 10,9 a
55 dias 26,3 a 4,4 a 10,7 a 10,5 a

F 24,53* * 24,77* * 24,83** 30,12* *
CV(%) 12,51 9,64 11,20 4,56
Media Geral 21,91 4,14 9,06 10,94
(l)Medias seguidas pela mesma letra nao diferem estatisticamente pelo teste de REGW-Q (P= 0,05).
(2)-Valores transformados em.! x +0,5
* * -Significativo pelo teste de F (P<0,01)
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