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RESUMO 

 

 

VARAGO, André Luiz. Porta-enxertos clonais no crescimento, produtividade e 
qualidade de frutos de pessegueiro ‘BRS Kampai’. 96 f. Dissertação (Mestrado em 
Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Área de Concentração: 
Produção Vegetal), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2017. 
 

O pêssego [Prunus persica (L.) Batsch] é uma das frutas de clima temperado mais 
produzidas no mundo e sendo apreciados tanto para o consumo in natura como para 
produção de doces, polpas e conservas. O emprego de técnicas culturais modernas 
e de cultivares de pessegueiro mais adaptados possibilitaram sua produção em 
condições edafoclimáticas marginais. O uso de porta-enxertos influencia diretamente 
as características vegetativas, produtivas, fenológicas e de qualidade dos frutos da 
cultivar-copa. No entanto, no Brasil a pesquisa de porta-enxertos para pessegueiro é 
recente, havendo pouca informação quanto a sua recomendação para as condições 
de cultivo brasileiras. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a compatibilidade de 
enxertia e a influência de porta-enxertos clonais no crescimento, fenologia, produção 
e qualidade de frutos no pessegueiro BRS Kampai. O experimento foi instalado em 
julho de 2014 no Pomar Experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), Câmpus Pato Branco, sendo avaliado entre os anos de 2015 e 2017. Foram 
utilizadas plantas da cultivar BRS Kampai enxertadas sobre 19 porta-enxertos clonais 
do gênero Prunus. Como controle, foram utilizadas plantas de BRS Kampai 
combinadas com os porta-enxertos ‘Capdeboscq’ e ‘Okinawa’ e plantas de BRS 
Kampai Autoenraizadas (sem porta-enxerto) que, assim como todos os porta-enxertos 
também foram propagadas por estacas herbáceas sob nebulização intermitente. O 
delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, com seis repetições. Em 
campo foram avaliadas variáveis vegetativas, produtivas e fenológicas, e em 
laboratório as características físico-químicas dos frutos. Foi adotada a metodologia da 
frequência de superioridade para identificar os melhores tratamentos conforme a 
hipótese do trabalho. O uso de diferentes porta-enxertos influenciou a cultivar BRS 
Kampai no vigor vegetativo, fenologia, produção e qualidade de frutos. ‘Marianna 
2624’ e ‘Mirabolano 29C’ são incompatíveis com a cultivar BRS Kampai e não podem 
ser utilizados como porta-enxertos de pessegueiro. Os tratamentos ‘Flordaguard’, 
‘México Fila 1’, ‘Autoenraizado’ e ‘G x N.9’ induziram maior vigor à cultivar-copa, 
enquanto os porta-enxertos Tsukuba-1, Tsukuba-2, Tsukuba-3, Ishtara, I-67-52-4 e 
Cadaman, os menores vigores. O porta-enxerto ‘G x N.9’ apresentou o período de 
floração mais compacto. Conforme a frequência de superioridade, os quatro melhores 
porta-enxertos foram ‘Tsukuba-3’, ‘Tsukuba-1’, ‘Tsukuba-2’ e ‘Ishtara’. Os tratamentos 
‘Capdeboscq’, ‘Okinawa’ e ‘Autoenraizado’ não tiveram bom desempenho segundo 
esta metodologia, juntamente com ‘Cadaman’ e ‘I-67-52-4’. A cultivar BRS Kampai 
autoenraizada apresentou elevado vigor. 
 
 
Palavras-chave: Prunus persica. Produção. Compatibilidade. Fenologia 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

VARAGO, André Luiz. Clonal rootstock on growth, productivity and fruit quality of 'BRS 
Kampai' peach tree. 96 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Programa de Pós-
Graduação em Agronomia (Área de Concentração: Produção vegetal), Federal 
Technological University of Paraná. Pato Branco, 2017. 
 

 

The peach (Prunus persica (L.) Batsch) is one of the temperate fruit trees more 
produced in the world and its fruits are appreciated both for fresh consumption and 
production on jams, canning, juice and nectars. The use of modern cultivation 
techniques and peach cultivars and rootstocks more adapted allowed its production in 
unfavorable soil and climate conditions. The use of rootstocks influence directly the 
vegetative features, productive, phenological and the fruit quality of the scion cultivar. 
However, in Brazil the research for peach tree rootstock is recent, there is little 
information about their recommendation for Brazilian growing conditions. The objective 
of this study is to evaluate the graft compatibility and the influence of the clonal 
rootstocks in the growth, production and fruit quality of BRS Kampai peach tree. The 
experiment was installed in July 2014 at the Experimental Orchard of the Federal 
Technological University of Paraná (UTFPR), Pato Branco Campus, being evaluated 
between the years 2015 and 2016. Were used BRS Kampai cultivar grafted on 19 
clonal rootstocks of the Prunus genus. As control, were used BRS Kampai plants 
combined with ‘Capdeboscq’ and ‘Okinawa’ rootstocks and BRS Kampai self-rooted 
plants (without rootstock) which, like all rootstocks, were also propagated by 
herbaceous cuttings under intermittent nebulisation. The experimental design was 
randomized blocks, with six replicates. In field variables vegetative, productive and 
phenological were evaluated and in the laboratory the physicochemical characteristics 
of fruits. The superiority frequency methodology was adopted to identify the best 
treatments according to the research hypothesis.The use of different rootstocks 
influenced the BRS Kampai cultivar on vegetative vigor, phenology, yield and fruit 
quality. 'Marianna 2624' and 'Mirabolano 29C' are incompatible with the BRS Kampai 
cultivar. The 'Flordaguard', 'Mexico Fila 1', 'Self-rooted' and 'G x N.9' rootstocks 
induced greater vigor in the scion cultivar, while the ‘Tsukuba-1’, ‘Tsukuba-2’, ‘Tsukuba-
3’, ‘Ishtara’, ‘I-67-52-4’ and ‘Cadaman’ rootstocks the smallest vigor. The 'G x N.9' 
rootstock presented the most compact flowering period. According to the frequency of 
superiority the four best rootstocks were 'Tsukuba-3', 'Tsukuba-1', 'Tsukuba-2' and 
'Ishtara'. 'Capdeboscq', 'Okinawa' and 'Self-rooted' treatments didn’t perform well 
under this methodology, along with 'Cadaman' and 'I-67-52-4'. The BRS Kampai 
cultivar self-rooted presented high vigor. 
 

Keywords: Prunus persica. Production. Compatibility. Phenology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O pêssego [Prunus persica (L.) Batsch] é um dos frutos de clima 

temperado mais produzidos no mundo, sendo muito apreciados tanto para o consumo 

in natura como para o processamento, em indústrias conserveiras no preparo de 

polpas, doces, conservas, sucos e néctares. 

No ano de 2013, o Brasil ocupou a décima terceira posição mundial 

quanto à produção de pêssegos e nectarinas, com 218 mil toneladas. Apesar do 

decréscimo da área nacional cultivada com pessegueiro desde a última década, a 

produção não sofreu muita variação, em função do aumento da produtividade média 

que cresceu 25,3% entre 2003 e 2013 (FAO, 2015). Esta maior produtividade se deve 

ao emprego de técnicas culturais modernas e de cultivares de pessegueiro mais 

adaptados, que possibilitaram a produção em condições edafoclimáticas 

desfavoráveis.  

A escolha do porta-enxerto é muito importante no cultivo do pessegueiro, 

já que pode influenciar a cultivar-copa no vigor, produção, fenologia e qualidade dos 

frutos (ORAZEM et al., 2011), além de conferir tolerância ou resistência a fatores 

limitantes do solo, como seca, excesso de umidade (HUDINA et al., 2006; BYRNE et 

al., 2012), deficiência de ferro, nematóides (LORETI, 2008) e algumas doenças 

(PICOLOTTO, 2009). Entre estes atributos, o controle do vigor é uma das 

características importantes e que necessita ser conhecida, em nível regional, para 

auxiliar nas recomendações de espaçamento. 

O excesso de vigor é indesejável no cultivo do pessegueiro, pois torna 

as operações de poda e tratos culturais mais onerosas, lentas e menos eficientes 

(CAMPO DALL’ORTO et al.,1992; MAYER; PEREIRA, 2006), impossibilitando o 

adensamento do pomar e afetando negativamente na coloração do fruto. Além de que 

as condições ambientais brasileiras, com alta pluviosidade e calor durante o ciclo 

vegetativo do pessegueiro, favorecem o maior crescimento do pessegueiro (TOMAZ, 

et al., 2010). Este problema é agravado pela utilização de poucas variedades de porta-

enxertos, os quais, em sua maioria, são propagados por semente, originando plantas 

heterogêneas e de elevado vigor (COUTO et al., 2004).  

Estas adversidades evidenciam a necessidade da obtenção de 

variedades de porta-enxertos que reduzam o vigor excessivo e que mantenham 
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produções satisfatórias, como é o caso de algumas cultivares de efeito ananizante 

(CAMPO DALL’ORTO et al.,1992), que através do menor vigor induzido a cultivar-

copa, permitem o maior adensamento de plantas no pomar e, consequentemente, 

aumentar a produtividade por área e a eficiência produtiva (MATHIAS et al., 2008; 

TOMAZ et al., 2010). Essa característica é de extrema importância para os 

fruticultores, especialmente aqueles da região Sudoeste do Paraná, que em geral 

possuem pequenas propriedades, necessitando do máximo aproveitamento do uso 

da área, associado a necessidade de usar porta-enxertos adaptados as condições 

edafoclimáticas do mesmo. 

O controle do vigor da cultivar-copa por meio de porta-enxertos é uma 

tendência da fruticultura moderna e já consolidada no cenário nacional com a cultura 

da macieira (DENARDI, 2002). No entanto, para frutíferas de caroço, a pesquisa de 

porta-enxertos no Brasil é muito recente se comparada com os países europeus e 

Estados Unidos (ROSSI et al., 2004; COMIOTTO, 2011), havendo pouca informação 

quanto a sua recomendação para as condições de cultivo brasileiras.  

Desta forma, a identificação de porta-enxertos que promovam menor 

vigor a cultivar-copa aliado com produtividade satisfatória e adaptação edafoclimática, 

assume importante papel, possibilitando a redução dos custos de produção, melhor 

eficiência na realização dos tratos culturais, poda e colheita, maior rendimento por 

área e frutos de qualidade. Entre os porta-enxertos testados no experimento espera-

se identificar genótipos que induzam menor vigor à cultivar-copa BRS Kampai, bem 

como maior produtividade e qualidade de fruto, em relação aos porta-enxertos de 

pessegueiro tradicionalmente empregados no Brasil – Capdeboscq e Okinawa – e a 

cultivar BRS Kampai autoenraizada. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 

compatibilidade de enxertia e a influência de porta-enxertos clonais no crescimento, 

fenologia, produção e qualidade de frutos no pessegueiro BRS Kampai. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A CULTURA DO PESSEGUEIRO 

 

O pessegueiro é nativo da China, sendo encontradas citações da cultura 

na literatura chinesa que datam 20 séculos a.C. No entanto, o nome científico do 

pessegueiro (Prunus persica) lhe foi atribuído, erroneamente pois a Pérsia era tida 

como centro de origem do fruto (SACHS; CAMPOS, 1998).  

Esta frutífera pertence à família Rosaceae, subfamília Prunoideae, 

gênero Prunus (L.) e subgênero Amygdalus. As variedades de pessegueiro 

exploradas comercialmente pertencem à espécie P. persica L. Batsch (RASEIRA; 

NAKASU, 2002). Segundo Sachs; Campos (1998) existem três variedades botânicas 

pertencentes à espécie P. persica. São elas: vulgaris (pêssego comum), nucipersica 

(nectarina) e platycarpa (pêssego achatado). 

O pessegueiro possui crescimento acelerado e partir do terceiro ano 

após o plantio a planta começa a apresentar produção mais expressiva (SIMÃO, 

1998). Esta planta pode atingir altura superior a 6 m, com tronco principal podendo 

medir até 40 cm de diâmetro e a partir dele são originadas as ramificações que 

definirão a arquitetura da planta (BARBOSA et al., 1990). Geralmente os sistemas de 

condução mais utilizados na persicultura brasileira são em “taça” ou “vaso aberto” e 

em “Y” (SACHS; CAMPOS, 1998), segundo espaçamento de plantio.  

Em termos de produção mundial, o Brasil ocupou a décima terceira 

posição em 2013, produzindo aproximadamente 218 mil toneladas de pêssegos e 

nectarinas, em uma área de 18,09 mil hectares. Apesar do decréscimo da área 

nacional cultivada com pessegueiro entre 2003 e 2013, a produção não sofreu muita 

variação. Isso se deve ao incremento da produtividade média que cresceu 25,3% 

neste período, passando de 8.991 Kg ha-1 para 12.034 Kg ha-1 (FAO, 2015). 

A produção de pêssegos no país concentra-se principalmente nos 

Estados do sul e do sudeste, onde são encontradas as melhores condições 

ambientais para sua exploração (ZANETTE; BIASI, 2004). De acordo com dados do 

IBGE (2012), o Estado do Paraná é o quinto maior produtor nacional, com área 

cultivada de 1.284 hectares, cuja produção é em média de 11.706 toneladas de 

pêssegos. 
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2.2 O CULTIVO DO PESSEGUEIRO NO ESTADO DO PARANÁ 

 

Segundo Citadin (2014), o Estado do Paraná possui três zonas de 

produção de pêssegos, que diferem entre si quanto ao grau de tecnificação do cultivo, 

época de produção e cultivares utilizados. A Zona I é representada pelas 

microrregiões de Curitiba, Ponta Grossa e Irati. Esta região possui as melhores 

condições climáticas do Estado para o cultivo do pessegueiro, apresentando as 

maiores produções. As principais cultivares produzidas nesta região são ‘Chimarrita’ 

(60% da produção), ‘Charme’, ’Granada’ e ‘Eldorado’.  

A Zona II, formada pelas microrregiões de Cornélio Procópio, Londrina e 

Apucarana, é a que apresenta o menor acúmulo de frio, sendo considerada inapta 

para o cultivo do pessegueiro em condições naturais. Assim, requer a utilização de 

técnicas especificas para superar a dormência (cianamida hidrogenada) e de 

irrigação. Esta zona segue padrões paulistas de cultivo, com cultivares precoces, de 

baixa necessidade de frio, pomares adensados e com fertirrigação. Nesta região 

predominam as cultivares ‘Douradão’, ‘Aurora 1’, ‘Tropic Beauty’, ‘Tropical’ e 

‘PS25399’ (CITADIN, 2014).  

A Zona III de produção de pêssegos está localizada no sudoeste e oeste 

do Paraná, sendo composta pelas microrregiões de Francisco Beltrão, Laranjeiras do 

Sul e Cascavel. O cultivo de pessegueiro nesta zona é realizado principalmente em 

pomares domésticos, não sendo uma atividade comercial tradicional. Os pomares 

desta região são pouco tecnificados, sendo comum a ocorrência de desfolha precoce 

provocada pela ferrugem foliar, a qual antecipa a floração e reduz a produtividade do 

pomar (CITADIN et al., 2005). O sistema de condução mais utilizado é o de taça 

aberta, em espaçamento 4 m x 6 m. Em 1988, no Sudoeste do Paraná, o cultivo do 

pessegueiro foi intensificado por meio dos programas municipais de incentivo à 

fruticultura. No sudoeste do Estado foram implantados em torno de 400 ha de 

pessegueiros, com produtividade média de 7,5 mil quilogramas de fruto por hectare 

por ano, nas safras 2001-2002 e 2002-2003 (PERIN et al., 2003). A grande 

diversidade climática da Zona III permite o cultivo de cultivares de 150 a 400 unidades 

de frio. Atualmente, nesta área há uma forte tendência de troca de cultivares, optando-

se por genótipos com menor necessidade de frio hibernal, para superar a dormência. 

Nos pomares mais antigos, as principais cultivares são ‘Chimarrita’, ‘Ouro’ e ‘Premier’, 

enquanto que nos pomares mais jovens, os produtores têm optado pelo plantio de 
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cultivares com menor necessidade de frio, como o ‘Aurora I’, ‘Tropic Beauty’, 

‘Rubimel’, ‘Douradão’ e ‘PS25399’ (CITADIN, 2014).  

 

2.3 CULTIVARES DE PESSEGUEIRO 

 

No sistema de produção de pessegueiro para se garantir boa 

produtividade e qualidade de frutos, a escolha da cultivar é um dos fatores mais 

importantes. Desta forma, no Brasil, dois programas de melhoramento têm se 

empenhado para atender essa demanda, sendo estes, do Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC), e da Embrapa Clima Temperado (RASEIRA et al., 2014). Esses 

programas são responsáveis pelo lançamento de grande parte das cultivares de 

pessegueiro cultivadas no Brasil, as quais abrangem extenso período de maturação, 

abastecendo parte do mercado nacional. Recentemente, para a mesa, foram lançadas 

as cultivares BRS Rubimel, BRS Fascínio, BRS Regalo e BRS Kampai (RASEIRA et 

al., 2010; RASEIRA et al., 2012, RASEIRA et al., 2013). Esta última foi selecionada 

como copa para o presente trabalho pelo fato de produzir frutos de qualidade, ter baixa 

necessidade de frio e adaptação previamente confirmada em experimento realizado 

na Região Sudoeste do Paraná (CITADIN et al., 2014; SCARIOTTO et al., 2013). 

 

2.3.1 BRS Kampai 

 

O consumo de pêssegos de mesa é crescente, com preferência para 

frutos de baixa acidez (Raseira et al., 2010), sabor doce e polpa branca (ALMEIDA; 

DURIGAN, 2006). A cultivar BRS Kampai tem estes atributos, além de possuir frutos 

de ótima aparência e baixa necessidade de frio hibernal (200 horas) (Raseira et al., 

2010), o que possibilita sua expansão para regiões subtropicais. Nas condições de 

cultivo do Sudoeste do Paraná esta cultivar apresenta alta adaptabilidade e 

estabilidade quanto à produção, frutificação (CITADIN et al., 2014), brotação e 

formação de brindilas (SCARIOTTO et al., 2013). 

A cultivar BRS Kampai foi desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado 

através de hibridação controlada entre as cultivares Chimarrita e Flordaprince 

(Raseira et al., 2010; RASEIRA et al., 2014). A cv. Chimarrita, por sua vez, também 

tem origem no programa de melhoramento genético da Embrapa Clima Temperado, 

originada do cruzamento entre as cultivares ‘Babcock’ e ‘Flordabella’ (RASEIRA; 
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NAKASU, 1998). ‘Flordaprince’ foi desenvolvida pelo programa de melhoramento da 

Universidade da Flórida, resultado do cruzamento entre a seleção ‘Fla 2-7’ e a cv. 

‘Maravilha’ (RASEIRA et al., 2010). 

As plantas de BRS Kampai têm médio vigor, hábito de crescimento semi-

vertical, flores do tipo rosácea e com pétalas médias a grandes, frutos com forma 

redondo-cônica, polpa de coloração branca-esverdeada, película creme-esverdeado 

e com 50 a 80% de vermelho. A respeito da qualidade dos frutos, eles possuem baixa 

acidez e o teor de sólidos solúveis totais varia de 9 a 13 °Brix, mais comumente entre 

11 e 13 °Brix (Raseira et al., 2010; RASEIRA et al., 2014), o que contribui para sua 

boa aceitação pelo consumidor. 

 

2.4 PORTA-ENXERTOS DE PESSEGUEIRO 

 

As pesquisas de porta-enxertos para pessegueiro iniciaram-se no 

Hemisfério Norte, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Porém, resultados 

satisfatórios somente foram alcançados na metade do século, com o desenvolvimento 

do G.F. 43, na França, os clones da série P.S., na Itália, Nemaguard, nos Estados 

Unidos e Canadá e Adafuel e Montizo, na Espanha (ROSSI et al., 2004).  

Em geral, os programas de melhoramento genético para porta-enxertos 

de pessegueiro e outras espécies frutíferas selecionam indivíduos pela facilidade de 

propagação, crescimento satisfatório, uniformidade de plântulas no viveiro, 

compatibilidade de enxertia com o maior número possível de cultivares comerciais, 

adaptação climática, alta produtividade e redução do porte das plantas-copa (LORETI, 

1995; FINARDI, 1998; LORETI; MASSAI, 2002; ROSSI et al., 2004). 

No Brasil, o método mais utilizado para a propagação de porta-enxertos 

de pessegueiro é pela via sexuada (MAYER et al., 2013). No entanto, no Sul do Brasil, 

as sementes empregadas para esta finalidade geralmente são provenientes de 

mistura de caroços de várias cultivares, principalmente as tardias, oriundas do resíduo 

de indústrias de conservas. Assim, não há garantia de fidelidade genética para o porta-

enxerto (PEREIRA; MAYER, 2005). Outra adversidade da propagação sexuada é que 

pode ocorrer polinização cruzada entre plantas de diferentes cultivares (MAYER et al., 

2014) ou mesmo a segregação na geração F1, além de originar plantas heterogêneas, 

não permitindo a preservação da identidade genética e das características de 

interesse desses genótipos (MAYER et al., 2013). Com isso, para manter a pureza 
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genética dos porta-enxertos e uniformidade no desenvolvimento do pessegueiro é 

essencial o uso de porta-enxertos clonais obtidos por propagação vegetativa (MAYER 

et al., 2014).  

A escolha do porta-enxerto tem papel muito importante na implantação 

do pomar, pois ele possibilita o cultivo em locais com condições edafoclimáticas e 

fitossanitárias limitantes à produção do pessegueiro (SCHMITZ et al., 2012). Porta-

enxertos influenciam a cultivar-copa no vigor, produção (FONT I FORCADA et al., 

2012), fenologia (BECKMAN et al., 1992) e qualidade dos frutos (ORAZEM et al., 

2011), além de conferir tolerância ou resistência a fatores desfavoráveis do solo, como 

seca, excesso de umidade (HUDINA et al., 2006; BYRNE et al., 2012), deficiência de 

ferro (LORETI; MASSAI, 2006), namatóides (LORETI, 2008) e algumas doenças 

(PICOLOTTO, 2009; SCHMITZ et al., 2012). Entre estes atributos, o controle do vigor 

é um dos mais explorados comercialmente. 

Com a tendência mundial de aumento nos custos de mão-de-obra e 

insumos agrícolas, devem ser priorizados sistemas de cultivo que necessitem o 

mínimo de mão-de-obra e que ao mesmo tempo possuam alta eficiência produtiva, 

produtividade e qualidade de frutos. Neste contexto, um dos principais fatores que 

pode contribuir para maior produtividade é o adensamento dos pomares, que pode 

ser alcançado pelo uso de porta-enxertos menos vigorosos (MAYER; PEREIRA, 

2006).  

Atualmente, existe uma gama de porta-enxertos que podem ser 

utilizados para a cultura do pessegueiro, dentre os quais se destacam as cultivares de 

pessegueiro tradicionais utilizadas no Sul e Sudeste do Brasil (Aldrighi, Capdeboscq 

e Okinawa). Outros genótipos com características de interesse estão sendo 

pesquisados em território nacional, como os porta-enxertos de umezeiro ou 

damasqueiro japonês (Prunus mume Sieb. et Zucc.), híbridos interespecíficos 

lançados e utilizados com sucesso em outros países e outras espécies de Prunus spp. 

(MAYER et al., 2013). Nas próximas sessões serão apresentadas as principais 

características dos porta-enxertos utilizados no presente trabalho. 

 

2.4.1 Capdeboscq (Prunus persica) 

 

Cultivar originária do Programa de Melhoramento de Pessegueiro da 

Estação Experimental de Pelotas, atual Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS. Foi 
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obtida por polinização livre oriunda de uma planta cujo cruzamento envolveu ‘Lake 

City’ e a seleção local S-56-37, denominada ‘Intermediário’ (RASEIRA; NAKASU, 

1998). 

As plantas são altamente produtivas, com frutos do tipo conserva, 

sementes com elevados índices de germinação e mudas de rápido crescimento no 

viveiro, características que podem ter motivado na sua escolha como principal porta-

enxerto utilizado no sul do Brasil (RASEIRA; NAKASU, 1998; FINARDI, 1998). É 

adaptada a regiões com cerca de 300 horas de frio e, conforme Fachinello et al. 

(2000), possui baixa resistência à nematoides do gênero Meloidogyne. 

Como porta-enxerto, confere rápido crescimento aos enxertos no viveiro, 

necessitando-se de pouca desbrota antes da enxertia, uma vez que há pouca 

ramificação nos primeiros 20 cm próximos ao solo (FINARDI, 1998). Nas últimas 

décadas, muitas vezes sua identidade genética era duvidosa, pois muitos dos caroços 

descartados pelas indústrias de conserva eram erroneamente denominados de 

‘Capdeboscq’. 

 

2.4.2 Okinawa (Prunus persica) 

 

Originado a partir de sementes coletadas na Ilha de Okinawa, Japão, e 

levadas até os Estados Unidos em 1953, onde foi selecionado. A necessidade de frio 

é estimada em 100 horas, sendo muito utilizado como porta-enxerto em regiões com 

baixo acúmulo de frio e em áreas onde a resistência ao nematóide das galhas é 

necessária, viabilizando seu cultivo no Sudeste brasileiro. Foi utilizado como fonte de 

baixa necessidade de frio pelo Programa de Melhoramento Genético da Universidade 

da Flórida (OKIE, 1998).  

Produz muitas gemas florais e frutos, sendo estes últimos de polpa 

branca e que se partem na linha da sutura quando maduros. Desvantagens deste 

porta-enxerto são a produção de caroços com sementes duplas e a dureza do caroço, 

o que exige quebra manual ou mecânica para liberar a semente e possibilitar a 

germinação. É um porta-enxerto de porte vigoroso e com resistência aos nematóides 

Melodogyne incognita, M. javanica, M. mali, Radopholus similis e à Xanthomonas 

arboricola pv. pruni. (FINARDI, 1998; FACHINELLO et al, 2000). 
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2.4.3 Barrier (Prunus persica x Prunus davidiana) 

 

Foi obtido no antigo Instituto para Propagação de Espécies Lenhosas, 

Florença, Itália. Possui alto vigor e sistema radicular extenso e profundo, permitindo 

boa ancoragem. É bem adaptado a diferentes condições edafoclimáticas, tais como 

solos calcários, encharcados e replantio. Possui elevada resistência ao nematóide das 

galhas (LORETI; MASSAI, 2002). Além disso, induz alta produtividade e frutos de bom 

calibre (REIGHARD; LORETI, 2008). 

 

2.4.4 Cadaman (Prunus persica x Prunus davidiana) 

 

Foi selecionado na Hungria a partir de um híbrido interespecífico de 

Prunus persica x Prunus davidiana e introduzido na França pelo INRA (EDIN; 

GARCIN, 1996). Inicialmente, seu vigor é elevado, mas que decresce quatro ou cinco 

anos após o estabelecimento do pomar. ‘Cadaman’ demostra boa resistência a solos 

encharcados, tolerância à clorose férrica e ao replantio. É também resistente ao 

Melodogyne incognita e M. javanica, porém é bom hospedeiro para M. xenoplax 

(REIGHARD; LORETI, 2008). 

 

2.4.5 Flordaguard (P. persica x P. davidiana)  

 

É originária, em sexta geração, do cruzamento entre ‘Chico 11’ e Prunus 

davidiana (Carr.) Franch, C-26712, obtido na Flórida em 1991. A necessidade de frio 

é estimada em 300 horas. Produz frutos pequenos, de polpa amarela, baixa firmeza 

de polpa, caroço não aderente à polpa, de baixa qualidade e atratividade (OKIE, 

1998). 

Apresenta sementes com elevada germinação, boa afinidade de 

enxertia, induz médio vigor à cultivar-copa e resistência ao Meloidogyne javanica, M. 

floridensis e M. incognita (raças 1 e 3) e, resistência moderada Xanthomonas 

arboricola pv. pruni (OKIE, 1998). Pode ser usado como porta-enxerto para 

pessegueiro, amendoeira e nectarineira (RASEIRA; NAKASU, 1998). Este porta-

enxerto tem folhas avermelhadas e ramos com hábito de crescimento tipo chorão. 
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2.4.6 Nemared (Prunus persica) 

 

Obtida e selecionada em 1983 na Estação do Departamento de 

Agricultura dos EUA (USDA) em Fresno, Califórnia, a partir do cruzamento entre 

‘Nemaguard’ e pessegueiro de folha vermelha, descendente de ‘Bound Brook’. A 

necessidade de frio é em torno 650 horas. Tem alto rendimento, porém produz frutos 

pequenos, de polpa branca, caroço aderente à polpa, baixa firmeza e qualidade de 

frutos. É pouco mais vigoroso que a cultivar ‘Nemaguard’ e apresenta folhas 

vermelhas, o que facilita a identificação do pegamento do enxerto. É largamente 

utilizado como porta-enxerto para pessegueiro e proporciona árvores vigorosas e com 

boa produtividade. A ancoragem das plantas é boa. Este porta-enxerto apresenta 

maior resistência aos nematóides das galhas que o Nemaguard (OKIE, 1998). 

 

2.4.7 Mirabolano 29C (Prunus cerasifera) 

 

É um porta-enxerto muito usado para diversos cultivares de ameixeira 

europeia. Entretanto, para diversas cultivares de pessegueiro é incompatível (SIMÃO, 

1998; SOUTHWICK; WEIS, 1998; RODRIGUES et al., 2002). A propagação é por 

estaquia e quando usado como porta-enxerto confere porte elevado à copa. Possui 

ancoragem deficiente, principalmente, nos primeiros anos de plantio. Todavia, permite 

o cultivo em vasta gama de solos (OKIE, 1987). Possui resistência moderada à 

Phytophthora cactorum (LAYNE, 1987), Agrobacterium tumefaciens e sensível à 

Pseudomonas syringae (VIVAI CHIANESI, 2011). 

 

2.4.8 Marianna 2624 (Prunus cerasifera x Prunus munsoniana) 

 

Assim como Mirabolano 29C, apresenta incompatibilidade com diversas 

cultivares de pessegueiro (MORENO et al., 1993; ZARROUK et al., 2006), sendo 

recomendado para ameixeira européia. Este porta-enxerto antecipa a entrada em 

produção e possui alta resistência à asfixia radicular, à Armillaria spp., ao 

Agrobacterium spp., aos nematóides do gênero Meloidogyne e resistência moderada 

à Phytophthora cactorum (LAYNE, 1987). 
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2.4.9 Série ‘Tsukuba’ (P. persica) 

 

Foram criados pelo Instituto Nacional de Ciências de Fruteiras do Japão 

em 1993, sendo representados por série, cuja numeração vai de 1 a 10. As folhas têm 

coloração avermelhada. Proporcionam plantas vigorosas, resistentes aos nematóides 

Meloidogyne incognita, M. javanica e M. mali (ROCHA, 2006). ‘Tsukuba-1’ e ‘Tsukuba-

4’ são os principais porta-enxertos empregados no Japão (REIGHARD; LORETI, 

2008). O porta-enxerto ‘Tsukuba-1’ quando combinado com ‘Chimarrita’ manteve a 

estabilidade produtiva (SCHMITZ et al., 2012) e quando enxertado com a cultivar 

Maciel proporcionou alta produtividade (COMIOTTO et al., 2012). 

 

2.4.10 Rigitano e Clone 15 (Prunus mume Sieb. et Zucc.) 

 

No Brasil, as pesquisas com o umezeiro ou damasqueiro japonês 

iniciaram na década de 1980, pelo Instituto Agronômico de Campinas. Os resultados 

iniciais indicaram boa rusticidade, sanidade, adaptação ao inverno ameno, 

compatibilidade com pessegueiro, redução do vigor, frutos maiores, maior teor de 

sólidos solúveis e coloração de epiderme mais avermelhada, comparados aos frutos 

de ‘Okinawa’ (CAMPO DALL’ORTO et al., 1992; CAMPO DALL’ORTO et al., 1994). 

A cultivar ‘Rigitano’ é resistente aos nematóides Meloidogyne javanica e 

M. incognita (MAYER et al., 2005a), porém é suscetível ao nematóide anelado 

(Mesocriconema xenoplax) (MAYER et al., 2005b). 

 

2.4.11 Ishtara [(P. cerasifera x P. salicina) x (P. cerasifera x P. persica)] 

 

Foi obtido pelo INRA, França, Bordeaux. Porta-enxerto de baixo vigor 

(ORAZEM et al., 2011), resistente à Meloidogyne incognita, M. javanica, M. arenaria, 

M. hapla e M. hispanica (LORETI; MASSAI, 2002) e tolerante à solos encharcados. 

Segundo os mesmos autores, quando Ishtara é combinado com pessegueiro 

apresenta boa afinidade de enxertia e induz vigor médio. Para os mesmos autores, 

este porta-enxerto se adapta a solos com teor de calcário médio a alto, resiste a curtos 

períodos de asfixia radicular, tem produção satisfatória e bom equilíbrio vegeto-

produtivo, conferindo frutos de boa coloração e a redução da necessidade de poda. 
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2.4.12 G x N.9 (P. persica x P. dulcis) 

 

Obtido pelo Programa de Melhoramento de Zaragoza, Espanha, por 

meio de cruzamento, entre a amendoeira ‘Garfi’ e o pessegueiro ‘Nemared’. Deste 

cruzamento, vários clones foram selecionados por causa de suas folhas 

avermelhadas, facilidade de propagação, bom desempenho em viveiro, resistência 

aos nematóides do gênero Meloidogyne e boas respostas quanto à clorose férrica e a 

deficiência hídrica (SAID et al., 1993; ROSSI et al., 2002). 

 

2.4.13 México Fila 1 e I-67-52-4 (Prunus persica) 

 

Material coletado no Estação Experimental da Embrapa Clima 

Temperado, Pelotas, RS. Os testes que vêm sendo realizados pela Embrapa Clima 

Temperado mediante a rede de avaliação de porta-enxertos clonais para pessegueiro, 

nectarineira e ameixeira, em diferentes regiões do Brasil, são as primeiras pesquisas 

para investigar seu potencial como porta-enxerto. 

 

2.4.14 Genovesa e Santa Rosa (Prunus salicina) 

Essas ameixeiras japonesas, ainda não foram utilizados como porta-

enxertos para pessegueiro e estão sendo testadas devido a sua variabilidade 

genética.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL VEGETAL 

 

As mudas foram disponibilizadas pela Embrapa Clima Temperado, 

viabilizadas pelo projeto Macroprograma 2 intitulado “Desenvolvimento de porta-

enxertos do gênero Prunus spp. para pessegueiros, nectarineiras e ameixeiras” 

(código 02.13.06.001.00.00). Foi utilizado o pessegueiro cultivar BRS Kampai 

enxertado sobre 19 diferentes porta-enxertos clonais, obtidos por estaquia herbácea 

sob nebulização intermitente. Como controle, foram utilizadas plantas de BRS Kampai 

combinadas com os porta-enxertos ‘Capdeboscq’ e ‘Okinawa’ e plantas de BRS 

Kampai Autoenraizadas (sem porta-enxerto) que, assim como todos os porta-enxertos 

também foram propagadas por estacas herbáceas sob nebulização. Os Tratamentos 

utilizados foram descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Lista dos porta-enxertos utilizados no experimento. UTFPR, Câmpus Pato 
Branco, 2017. 

Tratamentos Espécie 

Barrier Prunus persica x Prunus davidiana 
Cadaman Prunus persica x Prunus davidiana 
G x N.9 Prunus persica x Prunus dulcis 
Capdeboscq Prunus persica 
Mirabolano 29C Prunus cerasifera 
Marianna 2624 Prunus cerasifera x Prunus munsoniana 
Genovesa Prunus salicina 
Rigitano Prunus mume 
Clone 15 Prunus mume 
México Fila 1 Prunus persica 
I-67-52-4 Prunus persica 
Tsukuba-1 Prunus persica 
Tsukuba-2 Prunus persica 
Tsukuba-3 Prunus persica 
Okinawa Prunus persica 
Flordaguard P. persica (Chico 11) x P. davidiana (C-26712) 
Nemared Prunus persica 
Ishtara (P. cerasifera x P. salicina) x (P. cerasifera x P. persica) 
Santa Rosa Prunus salicina 
Autoenraizado Prunus persica 
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3.1.1 Área experimental e manejo do pomar 

 

O experimento foi conduzido no Pomar Experimental, da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Pato Branco, nos anos de 2015 e 

2016. O Pomar Experimental localiza-se na latitude 26°10’38’’ S, longitude 52°41’24’’ 

W e altitude de 764 m. O clima local é do tipo Cfa (Classificação de Köppen), com 

média de 224 horas de frio abaixo de 7,2 ºC (maio a agosto) ou 166 horas (maio a 

julho). Quanto à temperatura, a média das máximas é de 25,1 ºC e das mínimas é de 

14,3 ºC. O solo é classificado como Nitossolo Vermelho Distroférrico latossólico, de 

textura argilosa, fase floresta subtropical perenifólia e relevo ondulado (BHERING et 

al., 2008). 

As plantas foram implantadas a campo no inverno de 2014, em 

espaçamento 5,5 x 2,5 m com as fileiras orientadas conforme as curvas de nível. O 

delineamento experimental utilizado no pomar foi de blocos ao acaso, constituído de 

20 tratamentos (porta-enxertos e controle) e seis repetições (blocos), sendo cada 

planta equivalente a uma repetição. Um mês antes do transplantio das mudas foi 

realizado o preparo da área, com adubação e correção do solo. Para elevação dos 

níveis de fósforo no solo aplicou-se o superfosfato triplo e para calagem foi utilizado o 

calcário dolomítico, com posterior revolvimento do solo para incorporação. Em 

cobertura, foi aplicado cloreto de potássio. As adubações fosfatada e potássica foram 

realizadas somente nas faixas de plantio e de acordo com análise de solo e 

recomendação para a cultura (CQFS-RS/SC, 2004). Na segunda quinzena de agosto 

(2015 e 2016), em cobertura, foi realizada fertilização com uréia (100 g planta-¹), 

cloreto de potássio (100 g planta-¹) e de superfosfato triplo (100 g planta-¹). 

As plantas foram conduzidas em sistema ‘Y’ (GRAPPADELLI; SANSAVINI, 

1998) e as práticas culturais e o manejo fitossanitário adotados foram semelhantes 

aos tratamentos utilizados em pomares comerciais. As plantas foram manejadas com 

duas podas anuais (inverno e verão) e no segundo ano de experimento, cinco 

semanas após a plena floração (meados de agosto), foi realizado o raleio de frutos de 

acordo com o vigor dos ramos, deixando distância de 8 a 10 cm entre os frutos nos 

ramos vigorosos e de 12 a 15 cm nos menos vigorosos, conforme recomenda a 

Embrapa (2005).  

O controle de ferrugem-da-folha (Tranzschelia discolor (Fuckel) Tranzschel e 

Litvinov) foi realizado com aplicações de azoxistrobina, difeconazol, epoxiconazol e 
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piraclostrobina, durante a estação de crescimento. Para podridão parda (Monilinia 

fructicola (Wint.) Honey), ao final da poda de inverno (início do florescimento), aplicou-

se epoxiconazol e piraclostrobina. As populações da mariposa oriental (Grapholita 

molesta) foram controladas com uso do feromônio para confusão sexual SPLAT ® 

GRAFO e a mosca-das-frutas (Anastrepha fraterculus) através da captura massal, 

empregando-se armadilhas de garrafa pet com o atrativo Cera Trap®. Nas entrelinhas 

foram mantidas plantas voluntárias para a cobertura do solo, sendo realizada 

periodicamente roçada mecânica nas linhas e entrelinhas. 

 

3.2 ANÁLISES BIOMÉTRICAS E ESTATÍSTICA 

 

3.2.1 Variáveis Analisadas 

 

3.2.1.1 Crescimento vegetativo 

Altura de planta (m): Foi mensurada no mês de dezembro de cada ano, com 

auxílio de régua graduada. 

Volume de copa (m³): Foi obtido no mês de dezembro de cada ano, por meio 

da equação descrita por Rossi et al. (2004): 

𝑉𝐶 = {[(𝐿/2) ∗ (𝐸/2) ∗ 3,1416] ∗ (𝐴)}/3 

Onde: 

• VC: volume de copa (m³); 

• L: distância superior entre as pernadas (m); 

• E: espessura média das duas pernadas (m); 

• A: altura da copa (m); 
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Figura 1. Esquema da coleta de dados para determinar o volume de copa. 
Fonte: Rocha et al., 2007. 

 

Diâmetro de tronco (cm): Foi obtido no inverno de cada ano, pela média das 

medidas longitudinal e transversal do diâmetro de tronco em relação à linha de plantio. 

O diâmetro de tronco foi mensurado em três alturas diferentes: ponto de enxertia, 5 

cm acima e abaixo do ponto de enxertia. Como no tratamento Kampai Autoenraizado 

não foi realizada a enxertia, suas medidas de diâmetro foram feitas em pontos 

correspondentes aos demais tratamentos. Para determinação do diâmetro foi 

empregado paquímetro digital.  

Área da secção de tronco (cm²): Para calcular esta variável foi utilizada a média 

do diâmetro a 5 cm acima do ponto de enxertia. Foi empregada a seguinte equação: 

𝐴𝑆𝑇 = 3,1416 ∗ (𝐷/2)² 

Onde: 

• AST: área de secção de tronco (cm²); 

• D: diâmetro de tronco (cm); 

Massa seca de poda: Foi determinada nas podas de inverno de 2015 e 2016, 

e de verão em 2016. O material vegetal retirado, de cada planta, durante a poda foi 

levado para câmara de secagem a 60 °C, onde permaneceu até atingir massa 

constante. Os valores foram expressos em grama por planta (g planta-1).  
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Comprimento de ramos mistos (m): No inverno de 2016, com auxílio de trena, 

foi mensurado o comprimento de todos ramos mistos de cada planta. 

Comprimento de ramos mistos removidos na poda (m): Com auxílio de trena, 

foi mensurado o comprimento de todos ramos mistos removidos na poda de inverno 

de 2016. 

Eficiência de poda: Foi obtida a partir da seguinte fórmula: 

𝐸𝑓. 𝑝𝑜𝑑𝑎 = (𝐶𝑅𝑀𝑃 ∗ 100)/𝐶𝑅𝑀 

Onde:  

• Ef. poda: eficiência de poda (%); 

• CRMP: comprimento de ramos mistos removidos na poda (m); 

• CRM: comprimento de ramos mistos (m) 

Área foliar média por folha (cm2): Foi avaliada no mês de janeiro de 2015 e 

2016, através de imagens de folhas destacadas e digitalizadas, pelo software Image 

J (open source). Foram mensuradas 35 folhas (limbo foliar) por parcela. 

Teor de clorofila: Em campo foi realizada a leitura indireta da concentração de 

clorofila nas folhas por meio do medidor eletrônico de teor de clorofila (ClorofiLOG, 

modelo CFL1030, FALKER®), sendo os resultados expressos em unidade 

adimensional (SPAD). Em cada parcela, foram mensuradas 20 folhas totalmente 

expandidas e representativas de cada planta, distribuídas nos quatro quadrantes da 

mesma. As leituras foram realizadas nos meses de agosto de 2015 e 2016, às 10:00 

horas da manhã e em dias ensolarados. 

Teores de nutrientes foliares: Em cada parcela, foram coletadas 30 folhas 

completas (limbo + pecíolo) da parte média dos ramos do ano, distribuídas nos quatro 

quadrantes da planta. As coletas foram realizadas na 14ª semana após a plena 

floração (outubro de 2015 e 2016), conforme recomenda o Manual de Adubação e 

Calagem para o Estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul (CQFS-RS/SC, 2004). 

O material foi mantido em câmara de secagem a 60 °C até atingir massa constante e, 

posteriormente, as amostras foram moídas. Foram determinados os teores de N, P e 

K, em g Kg-1, de acordo com a metodologia descrita no Manual de Análise de Solo, 

Plantas e Outros Materiais (TEDESCO et al., 1995). 
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3.2.1.2 Compatibilidade de enxertia 

 

Coeficiente de compatibilidade a campo (CCC): Foram utilizados os diâmetros 

de tronco mensurados nos três pontos diferentes. Para a determinação do CCC foi 

empregada a equação descrita por Perraudine (1962) e modificada por Comiotto et al. 

(2013): 

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐴𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = [(𝐶/𝐴) + (𝐶 + 𝐴)/2𝐵] + 10 

Onde: 

• A: diâmetro de tronco 5 cm acima do ponto de enxertia; 

• B: diâmetro de tronco no ponto de enxertia; 

• C: diâmetro de tronco 5 cm abaixo do ponto de enxertia. 

 

3.2.1.3 Fenologia 

 

Época de floração e da brotação: Para avaliação destas variáveis, em meados 

de maio de 2016, foram escolhidos e identificados quatro ramos mistos de um ano, 

por planta, situados no terço médio e distribuídos nos quatro quadrantes de cada 

planta. Após o final do repouso vegetativo, semanalmente, foram registradas as datas 

do início (5%) e do final (95%) da floração e brotação. A floração e a brotação plena 

ocorreu quando 50% das gemas encontravam-se abertas. Os dados referentes à 

brotação e floração foram coletados somente no ano de 2016. 

Densidade de gemas floríferas e vegetativas (gemas cm-1): Em meados do mês 

de maio de 2016, foi determinado o comprimento do ramo (cm) e o número total de 

gemas floríferas e vegetativas por ramo. A densidade de gemas por centímetro é a 

relação entre o número total de gemas por ramo e o comprimento do ramo. 

Percentual de floração e brotação: Foram determinados com base no número 

de gemas floríferas e vegetativas abertas, respectivamente.  

Frutificação efetiva (%): Foi obtido com base no número total de gemas florais 

nos ramos marcados e o número de frutos deste ramo, 30 a 35 dias após a floração 

plena (meados de agosto de 2016).  
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Época de colheita: Foram registradas as datas do início (5% dos frutos 

maduros) e do final da colheita (95% dos frutos maduros). A plena colheita ocorreu 

quando 50% dos frutos estavam maduros. A época de colheita foi avaliada apenas no 

ano de 2016, em função da baixa ou ausência de produção de alguns genótipos. 

 

3.2.1.4 Produção 

 

Número de frutos por planta: Foi realizada a contagem de todos os frutos das 

plantas, antes do raleio dos frutos (meados de agosto de 2016). Os valores foram 

expressos em número de frutos por planta. 

Diâmetro sutural do fruto: Mensurado com paquímetro digital na região sutural 

do fruto (maior diâmetro perpendicular ao eixo do fruto). A amostra foi composta por 

20 frutos maduros por tratamento. Os valores foram expressos em milímetros (mm). 

Massa média dos frutos (g): Durante a colheita, foram coletados 20 frutos por 

planta. Estes frutos estavam no ponto de colheita e foram pesados em balança digital. 

Foi empregada a seguinte equação: 

𝑀𝑀𝐹 = 𝑃𝑇/𝑁𝐹𝐴 

Onde: 

• MMF: massa média dos frutos (g); 

• PT: peso total da amostra (g); 

• NFA: número de frutos da amostra. 

Produção estimada por planta: Foi determinada pela seguinte equação: 

𝑃𝑃 = (𝑀𝑀𝐹/1000) ∗ 𝑁𝐹𝑃 

Onde: 

• PP: produção estimada por planta (kg planta-1); 

• MMF: massa média do fruto (g); 

• NFP: número de frutos da planta. 

O resultado foi expresso em quilos por planta (kg planta-1). 

 

Produtividade estimada por hectare: Foi estimada conforme a equação: 

𝑃ℎ𝑎 = (𝑃𝑃 ∗ 𝑁𝑃𝐻)/1000 
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Onde: 

• Pha: produtividade estimada por hectare (T ha-1); 

• PP: produção estimada por planta (kg planta-1); 

• NPH: 727 é número de plantas por hectare. 

Os resultados foram expressos em toneladas por hectare (T ha-1). 

Eficiência produtiva em relação à área de secção de tronco: Foi obtida pela 

relação entre a produção por planta e a área de secção de tronco. Foi utilizada a 

fórmula: 

𝐸𝑃 = 𝑃𝑃/𝐴𝑆𝑇 

Onde: 

• EP: eficiência produtiva (Kg cm-2); 

• PP: produção estimada por planta (kg planta-1); 

• AST: área de secção de tronco (cm-2) 

Os resultados foram expressos em quilo de fruto por centímetro 

quadrado de área de secção de tronco (Kg cm-2).  

 

3.2.1.5 Análise físico-química de frutos 

 

Firmeza de polpa: Foi determinada com o auxílio de um penetrômetro de 

bancada, com ponteira de 8 mm de diâmetro. Foram utilizados 10 frutos com 

maturação uniforme. Foram feitas quatro perfurações na região equatorial do fruto, 

das quais duas eram com epiderme e duas sem epiderme. Os resultados foram 

apresentados em Newton (N).  

Acidez total titulável (ATT): Foi utilizada uma amostra aleatória de dez frutos 

maduros, dos quais foi extraído o suco, através da trituração da polpa e epiderme. O 

potenciômetro foi calibrado com as soluções-tampão de 7,0 e 4,0. Em seguida, 10 mL 

de suco foram diluídos em 90 mL de água destilada e titulado com solução de 

hidróxido de sódio 0,1 M até atingir pH 8,1. Os resultados foram expressos em meq. 

de ácido málico 100 mL-1 conforme normas descritas pelo Instituto Adolfo Lutz (2005). 



40 
 

 

Este suco proveniente da trituração dos frutos, também foi utilizado para determinar o 

pH e o teor de sólidos solúveis totais (SST) do fruto. 

pH do fruto: Foi determinado no suco por pHmetro de bancada. 

Teor de sólidos solúveis totais (SST): Foi determinado em refratômetro digital 

PAL-1 (Atago, Tóquio, Japão), com correção automática da temperatura. Os valores 

foram expressos em °Brix.  

Relação entre SST e ATT (ratio): Foi obtido por meio da divisão entre os valores 

de sólidos solúveis totais (°Brix) e acidez total titulável (meq. de ácido málico 100 mL-

1 de suco). 

Coloração dos frutos: Foram feitas quatro leituras na região equatorial dos 

frutos (excluindo-se a sutura), com auxílio do colorímetro Minolta® modelo CR400 

(MINOLTA, 2007), com fonte de luz D65 e ponteiro para emissão de facho de luz de 

8 mm de abertura. O aparelho foi calibrado por meio de uma placa de cerâmica 

branca, utilizando-se o iluminante D65 (z = 93,6; x = 0,3133; y = 0,3195). Foram 

determinados os valores de L*, a*, b* e h°, que significam respectivamente 

luminosidade, que varia de zero a 100 (preto/branco); intensidade de vermelho/verde 

(+a = vermelho; -a = verde); intensidade de amarelo/azul (+b = amarelo; -b = azul); 

tonalidade de cor (0º = vermelho; 90º = amarelo; 180º = verde; 360º = azul). A 

tonalidade de cor é calculada pela formula: ℎ0 = 𝑡𝑎𝑛−1 𝑏∗/𝑎∗. Foram mensurados dez 

frutos por tratamento. 

 

3.2.2 Avaliação do Experimento 

 

As avaliações de crescimento vegetativo e de compatibilidade de 

enxertia foram realizadas nos anos de 2015 e 2016 (Tabela 2). 

Devido à baixa ou ausência de floração/produção de alguns genótipos 

no ano de 2015, por se tratar do primeiro ano de produção, não foi avaliada a 

fenologia, produção e as variáveis físico-químicas nesse período (Tabela 2). Em 2015, 

os frutos colhidos nos seis blocos, de acordo com o tratamento, foram agrupados em 

uma amostra composta, o que impossibilitou a análise estatística.  

As análises físico-químicas dos frutos foram realizadas no Laboratório 

de Fruticultura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Pato Branco.
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Tabela 2 - Cronograma da época de avaliação das variáveis e de realização da amostragem de solo e tratos culturais da cultivar 
BRS Kampai combinada com 19 porta-enxertos de pessegueiro, nos anos de 2015 e 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 
2017. 

(continua) 

Variáveis/Atividades  
2015  2016 

J F M A M J J A S O N D  J F M A M J J A S O N D 

AP (m)                       X                        X 
VC (m³)                       X                        X 
DT (cm)           X                            X         
AST (cm²)           X                            X         
MSP (g planta-¹)             X            X           X           
CRM (m)                                  X X             
CRMP (m)                                      X           
Ef. Poda (%)                                      X           
AMF (cm²) X                        X                       
CL (SPAD)               X                        X         
NPK (g Kg-¹)                   X                        X     
CCC           X                            X         
EB (data)                                  X   X           
EF (data)                                  X   X           
DGV (gemas cm-¹)                                  X               
DGF (gemas cm-¹)                                  X               
% Brotação (%)                                      X           
% Floração (%)                                      X           
Frutif. efetiva (%)                                        X         
EC (data)                     X                      X X   
NFP (N°)                                        X         
DSF (mm)                     X                      X X   

MMF (g)                     X                      X X   

PP (Kg Planta-¹)                                              X   
PHa (T ha¹)                                              X   



42 
 

 

Tabela 2 - Cronograma da época de avaliação das variáveis e de realização da amostragem de solo e tratos culturais da cultivar 
BRS Kampai combinada com 19 porta-enxertos de pessegueiro, nos anos de 2015 e 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 
2017. 

(conclusão) 

Variáveis/Atividades 
2015  2016 

J F M A M J J A S O N D  J F M A M J J A S O N D 

EPAST (Kg cm-²)                                              X   
FCC e FSC (N)                                            X X   
ATT                                            X X   
pH do fruto                                            X X   
SST (°Brix)                                            X X   
Ratio (SST/ATT)                                            X X   
Colorimetria                                              X   
Amostragem de solo                                  X               
Adubação*               X                        X         
Poda             X            X           X           
Raleio                                        X         

* Uréia, cloreto de potássio e superfosfato triplo. AP: Altura de planta; VC: Volume de copa; DT: Diâmetro de tronco; AST: Área de secção de tronco; MSP: 
Massa seca de poda; CRM: Comprimento de ramos mistos; CRMP: Comprimento de ramos mistos removidos na poda; AMF: Área foliar média por folha; CL: 
Teor de clorofila; NPK: Teor de nutrientes foliares (nitrogênio, fósforo e potássio); CCC: Coeficiente de compatibilidade em campo; EB: Época de brotação; EF: 
Época de floração; DGV: Densidade de gemas vegetativas; DGF: Densidade de gemas floríferas; EC: Época de colheita; NFP: Número de frutos por planta; 
DSF: Diâmetro sutural do fruto; MMF: Massa média de fruto; PP: Produção estimada por planta; Pha: Produtividade estimada por hectare; EPAST: Eficiência 
produtiva em relação à área de secção de tronco; FCC: Firmeza com casca; FSC: Firmeza sem casca; ATT: Acidez total titulável; SST: Sólidos solúveis totais.  
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3.2.3 Estatística 

 

Os dados foram testados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-

Wilk e submetidos à análise de variância (P≤0,05). Quando significativo, os 

tratamentos foram comparados pelo teste agrupamento de médias Scott-Knott 

(α=0,05). As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GENES 

(CRUZ, 2013). Previamente à análise estatística, os valores de volume de copa, 

massa seca de poda, comprimento de ramos mistos, comprimento de ramos mistos 

removidos na poda, número de frutos por planta, produção estimada por planta, 

produtividade estimada por hectare e eficiência produtiva foram transformados por 

√x + 1.  

Visando identificar os porta-enxertos superiores à ‘Capdeboscq’, 

‘Okinawa’ e ‘Autoenraizado’, levando em conta a hipótese do trabalho, foi utilizada a 

frequência de superioridade (PALADINI, 2016), buscando os porta-enxertos que 

induziram a cultivar-copa menor vigor, maior compatibilidade, produção e qualidade 

de frutos, e uma brotação e floração mais compacta.  

Para calcular a frequência de superioridade os tratamentos foram 

ranqueados do 1° ao 18°, em cada variável, classificando-os pelas médias das 

variáveis em ordem decrescente, para características desejáveis, e crescente, para 

características indesejáveis. Em seguida, foi somada a posição no rank de cada 

genótipo para cada variável. 

As variáveis cujas médias foram classificadas em ordem decrescente 

(características desejáveis) foram área foliar média por folha, teores de clorofila, 

teores de nutrientes foliares, frutificação efetiva, diâmetro sutural do fruto, massa 

média de fruto, número de frutos por planta, produção estimada por planta, 

produtividade estimada por hectare, eficiência produtiva em relação a área de secção 

do tronco, firmeza sem casca, teor de sólidos solúveis totais, ratio e cor de superfície. 

Foram classificadas em ordem crescente (características indesejáveis) a altura de 

planta, volume de copa, área de secção do tronco, massa seca de poda no inverno, 

massa seca de poda no verão, comprimento dos ramos mistos, comprimento dos 

ramos mistos removidos na poda, coeficiente de compatibilidade em campo (menor 

diferença até 12), acidez total titulável, tonalidade da cor, amplitude de floração e de 

brotação. Todas as variáveis utilizadas para determinar a frequência de superioridade 

se referem ao ano de 2016.   



44 
 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Crescimento vegetativo 

 

A utilização de diferentes porta-enxertos para a cultivar BRS Kampai 

influenciou as variáveis vegetativas, fenológicas, produtivas e de qualidade de frutos. 

Para a altura de planta (AP), no ano de 2015, apenas os porta-enxertos ‘Mirabolano 

29C’ e ‘Marianna 2624’ foram agrupados em grupos distintos dos demais tratamentos. 

Em 2016, nenhuma planta destes porta-enxertos sobreviveu, como também não 

houve efeito significativo destes porta-enxertos (Tabela 3). 

Em relação ao volume de copa (VC), em 2015, foi verificado formação 

do grupo com médias superiores composto por ‘Flordaguard’, ‘Autoenraizado’, ‘México 

Fila 1’, ‘G x N.9’ e ‘Okinawa’, os quais não se diferiram significativamente entre si. 

Assim como para AP, os porta-enxertos ‘Mirabolano 29C’ e ‘Marianna 2624’ estavam 

no grupo de menor valor de VC. Em 2016, os tratamentos ‘Autoenraizado’, 

‘Flordaguard’, ‘México Fila 1’, ‘G x N.9’, ‘Okinawa’, ‘Capdeboscq’ e ‘Nemared’ 

atingiram as maiores médias, formando o grupo superior (Tabela 3). Empregando-se 

os porta-enxertos ‘Okinawa’, ‘Capdeboscq’ e ‘Flordaguard’, Comiotto et al. (2013) 

verificaram maior VC a cultivar Maciel, todavia não houve diferença significativa para 

umezeiro. Nos dois anos avaliados, os tratamentos ‘Flordaguard’, ‘Autoenraizado’, 

‘México Fila 1’, ‘G x N.9’ e ‘Okinawa’, destacaram-se por induzir maior VC à copa. 

Altura de planta e volume de copa da cultivar BRS Kampai combinada 

com 19 porta-enxertos de pessegueiro, nos anos de 2015 e 2016. UTFPR Câmpus 

Pato Branco, 2017. 
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Tabela 3 - Altura de planta e volume de copa da cultivar BRS Kampai combinada com 
19 porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada 
(sem porta-enxerto), nos anos de 2015 e 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 
2017. 

Tratamentos 
Altura de planta (m)   Volume de copa (m³)* 

2015 2016   2015 2016 

Barrier 1,99 a ** 2,62ns   1,68 b 3,70 b 
Cadaman 2,05 a 2,77   2,02 b 4,11 b 
G x N.9 2,10 a 2,99   2,27 a 5,33 a 
Capdeboscq 2,15 a 2,80   2,11 b 4,91 a 
Mirabolano 29C 0,66 c -  0,03 c - 
Marianna 1,02 b -  0,20 c - 
Genovesa 1,99 a 2,37   1,73 b 2,70 b 
Rigitano 2,10 a 2,68   2,03 b 4,38 b 
Clone 15 2,01 a 2,68   1,91 b 4,37 b 
México Fila 1 2,16 a 2,96   2,65 a 5,60 a 
I-67-52-4 1,97 a 2,62   1,78 b 4,12 b 
Tsukuba-1 1,86 a 2,56   1,68 b 3,96 b 
Tsukuba-2 1,80 a 2,50   1,51 b 3,48 b 
Tsukuba-3 2,03 a 2,81   1,90 b 4,17 b 
Okinawa 1,97 a 2,80   2,25 a 5,23 a 
Flordaguard 2,38 a 3,07   2,94 a 5,72 a 
Nemared 2,09 a 2,78   2,01 b 4,63 a 
Ishtara 1,97 a 2,56   1,45 b 2,75 b 
Santa Rosa 2,01 a 2,63   1,69 b 3,81 b 
Autoenraizado 2,19 a 2,98   2,83 a 5,96 a 

Média 1,92   2,73     1,83   4,38   
C.V. (%) 12,67   12,77     10,95   14,23   

** Médias não seguidas pela mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. ns Não 

significativo. C.V.: Coeficiente de variação. *Os valores de volume de copa foram transformados por 

√x + 1. 

 

Para a variável diâmetro de tronco observou-se muita dissimilaridade 

entre os porta-enxertos, posição de leitura e anos de avaliação. No ano de 2015, 

agruparam-se com aqueles de maior diâmetro tronco no porta-enxerto (5 cm abaixo 

do ponto de enxertia) (DTPE) os porta-enxertos ‘Genovesa’, ‘Autoenraizado’, 

‘Flordaguard’, ‘Santa Rosa’, ‘Capdeboscq’, ‘México Fila 1’, ‘Okinawa’ e ‘Rigitano’. O 

grupo formado por aqueles que induziram menores valores foram ‘Marianna 2624’ 

(1,35 cm) e ‘Mirabolano 29C’ (1,07 cm), sendo que ‘Tsukuba-1’ diferiu destes. Quanto 

ao diâmetro de tronco na copa (5 cm acima do ponto de enxertia) (DTC) o grupo de 

maior média foi composto por ‘Flordaguard’, ‘México Fila 1’, ‘Autoenraizado’, 

‘Genovesa’, ‘Clone 15’, ‘Rigitano’, ‘Santa Rosa’, ‘Okinawa’ e ‘Capdeboscq’, ou seja, 

os mesmos tratamentos que se destacaram para DTPE, incluindo ‘Clone 15’. O grupo 

de menor média para esta variável foi formado pelos porta-enxertos ‘Marianna 2624’ 
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e ‘Mirabolano 29C’. Com relação ao diâmetro de tronco na união (ponto de enxertia) 

(DTU) apresentaram maiores medidas os tratamentos ‘Genovesa’, ‘Clone 15’, 

‘Flordaguard’, ‘Santa Rosa’, ‘Rigitano’, ‘México Fila 1’, ‘Capdeboscq’, ‘Autoenraizado’, 

‘Okinawa’, ‘Barrier’, ‘G x N.9’ e ‘Nemared’, pelas quais possibilitaram agrupá-los. As 

menores médias foram observadas em ‘Marianna 2624’ e ‘Mirabolano 29C’ (Tabela 

4), formando grupo de valores inferiores.  

 

Tabela 4 - Diâmetros de tronco no ponto de enxertia (união), 5 cm acima (copa) e 5 
cm abaixo do ponto de enxertia (porta-enxerto) e área de secção de tronco 
(AST) da cultivar BRS Kampai combinada com 19 porta-enxertos de 
pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem porta-enxerto), no 
ano de 2015. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

Tratamentos 
Diâmetros (cm) 

AST (cm²) 
União Copa Porta-enxerto 

Barrier 4,09 a * 3,35 b 3,20 b 8,98 a 
Cadaman 3,66 b 3,02 b 3,13 b 7,54 b 
G x N.9 4,04 a 3,47 b 3,38 b 9,94 a 
Capdeboscq 4,33 a 3,61 a 3,82 a 10,69 a 
Mirabolano 29C 2,02 c 1,30 d 1,07 d 1,33 c 
Marianna 2,29 c 1,35 d 1,35 d 1,53 c 
Genovesa 4,84 a 3,87 a 4,40 a 12,22 a 
Rigitano 4,59 a 3,82 a 3,71 a 11,97 a 
Clone 15 4,81 a 3,83 a 3,55 b 12,43 a 
México fila 1 4,41 a 3,96 a 3,82 a 12,54 a 
I-67-52-4 3,56 b 3,30 b 3,16 b 8,86 a 
Tsukuba-1 2,88 b 2,35 c 2,48 c 4,71 b 
Tsukuba-2 3,25 b 2,63 c 2,74 b 5,64 b 
Tsukuba-3 3,48 b 2,78 c 2,97 b 6,48 b 
Okinawa 4,15 a 3,65 a 3,72 a 11,18 a 
Flordaguard 4,74 a 4,10 a 4,21 a 13,26 a 
Nemared 3,90 a 3,22 b 3,43 b 8,30 a 
Ishtara 3,57 b 2,99 b 3,12 b 7,09 b 
Santa Rosa 4,65 a 3,79 a 4,04 a 11,84 a 
Autoenraizado 4,26 a 3,88 a 4,27 a 12,30 a 

Média 3,87 3,21 3,28 8,93 
C.V. (%) 18,63 20,76 21,09 42,62 

* Médias não seguidas pela mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. C.V.: 

Coeficiente de variação. 

 

No ano de 2016, o grupo de maior DTPE foram produzidos pelos porta-

enxertos ‘Flordaguard’ e ‘Autoenraizado’. Os tratamentos ‘Genovesa’, ‘México Fila 1’, 

‘Okinawa’, ‘Santa Rosa’, ‘Capdeboscq’ e ‘G x N.9’ possuíram valores de DTPE 

intermediários. Para o DTC se destacaram os mesmos porta-enxertos do ano anterior, 
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agrupando-se ‘México Fila 1’, ‘Flordaguard’, ‘Okinawa’, ‘Autoenraizado’, ‘Rigitano’, 

‘Genovesa’, ‘Clone 15’, ‘Capdeboscq’ e ‘Santa Rosa’ (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Diâmetros de tronco no ponto de enxertia (união), 5 cm acima (copa) e 5 
cm abaixo do ponto de enxertia (porta-enxerto) e área de secção de tronco 
(AST) da cultivar BRS Kampai combinada com 17 porta-enxertos de 
pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem porta-enxerto), no 
ano de 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

Tratamentos 
Diâmetros (cm) 

AST (cm²) 
União Copa Porta-enxerto 

Barrier 7,36 b * 7,08 b 6,31 c 39,95 b 
Cadaman 7,33 b 6,97 b 6,94 c 38,42 b 
G x N.9 7,69 b 7,18 b 7,13 b 41,79 b 
Capdeboscq 7,58 b 7,69 a 7,14 b 47,33 a 
Genovesa 8,68 a 8,12 a 7,71 b 52,36 a 
Rigitano 8,69 a 8,18 a 6,28 c 53,78 a 
Clone 15 9,13 a 8,07 a 6,12 c 51,95 a 
México fila 1 8,45 a 8,96 a 7,57 b 63,52 a 
I-67-52-4 7,33 b 7,26 b 6,62 c 41,59 b 
Tsukuba-1 6,41 b 6,29 b 5,90 c 32,10 b 
Tsukuba-2 6,69 b 6,65 b 5,97 c 35,75 b 
Tsukuba-3 7,07 b 6,55 b 6,38 c 35,03 b 
Okinawa 8,38 a 8,60 a 7,53 b 59,84 a 
Flordaguard 8,80 a 8,72 a 8,74 a 60,03 a 
Nemared 7,08 b 6,73 b 6,63 c 37,02 b 
Ishtara 6,18 b 6,26 b 5,52 c 32,29 b 
Santa Rosa 7,98 a 7,66 a 7,38 b 46,85 a 
Autoenraizado 8,37 a 8,19 a 8,44 a 55,26 a 

Média 7,73 7,51 6,91 45,83 
C.V. (%) 14,94 16,1 14,74 30,24 

* Médias não seguidas pela mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. C.V.: 
Coeficiente de variação. 
 

No ponto de enxertia, o grupo de diâmetros de tronco superiores foram 

formados pelo ‘Clone 15’, ‘Flordaguard’, ‘Rigitano’, ‘Genovesa’, ‘México Fila 1’, 

‘Okinawa’, ‘Autoenraizado’ e ‘Santa Rosa’ (Tabela 5). Quando empregou-se porta-

enxertos de umezeiro (‘Rigitano’ e ‘Clone 15’) visualizou-se crescimento 

desproporcional de tronco, caracterizado por acentuado intumescimento no ponto de 

enxertia, em relação aos outros pontos em que o tronco foi mensurado. Esta 

manifestação foi confirmada por Comiotto et al. (2013) e Pereira et al. (2015) ao 

combinar o porta-enxerto umezeiro com as cultivares Maciel e Chimarrita.  

Em relação à área de secção de tronco (AST), em 2015, o grupo de 

maiores médias foram compostos por ‘Flordaguard’, ‘México Fila 1’, ‘Clone 15’, 

‘Autoenraizado’, ‘Genovesa’, ‘Rigitano’, ‘Santa Rosa’, ‘Okinawa’, ‘Capdeboscq’, ‘G x 
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N.9’, ‘Barrier’, ‘I-67-52-4’ e ‘Nemared’. Para esta variável foram muito inferiores os 

porta-enxertos ‘Marianna 2624’ e ‘Mirabolano 29C’, no qual foram agrupados em 

mesmo grupo (Tabela 4), demonstrando sinais de incompatibilidade com a cultivar 

BRS Kampai. No ano de 2016, a AST foi diretamente proporcional ao DTC do mesmo 

ano, com grupo de maior média formado por ‘México Fila 1’, ‘Flordaguard’, ‘Okinawa’, 

‘Autoenraizado’, ‘Rigitano’, ‘Genovesa’, ‘Clone 15’, ‘Capdeboscq’ e ‘Santa Rosa’ 

(Tabela 5). 

Considerando-se a variável massa de matéria seca retirada durante as 

podas de verão e inverno, houve diferença significativa induzida pelos porta-enxertos 

em todas épocas avaliadas. No inverno de 2015 os maiores valores de massa seca 

de poda (MSP) agruparam os tratamentos ‘México Fila 1’, ‘Flordaguard’ e 

‘Autoenraizado’, ao passo que as menores ‘Mirabolano 29C’ e ‘Marianna 2624’ e outro 

grupo com ‘Tsukuba-1’ e ‘Tsukuba-2’ (Tabela 6). Durante o verão de 2016, 

apresentaram grupo de MSP mais elevada os tratamentos ‘Autoenraizado’, ‘México 

Fila 1’, ‘Flordaguard’, ‘Capdeboscq’, ‘Okinawa’, ‘Clone 15’, ‘Nemared’, ‘G x N.9’, 

‘Cadaman’, ‘I-67-52-4’ e ‘Rigitano’ e, no inverno de 2016, com ‘Flordaguard’, 

‘Autoenraizado’, ‘Okinawa’, ‘México Fila 1’ e ‘G x N.9’.  

Com base nestes resultados ficou evidente que os tratamentos que 

induziram aumento na massa de poda nas três épocas foram ‘Flordaguard’, 

‘Autoenraizado’ e ‘México Fila 1’, porém após o verão de 2016 os porta-enxertos 

‘Okinawa’ e ‘G x N.9’ também se destacaram, agrupando-se no mesmo grupo 

formados pelos anteriormente citados. Comiotto (2011), obteve maior massa de poda 

ao utilizar os porta-enxertos ‘Flordaguard’ e ‘Okinawa’, o que confere com os 

resultados obtidos nesse trabalho. No entanto, a autora não observou diferença 

significativa comparando estes com ‘Capdeboscq’ e ‘Tsukuba-1’.  
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Tabela 6 - Massa seca de poda da cultivar BRS Kampai combinada com 19 porta-
enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem porta-
enxerto), nos anos de 2015 e 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

Tratamentos 
Massa seca de poda (g)* 

Inverno 2015 Verão 2016 Inverno 2016 

Barrier 348,33 b * 959,33 b 489,83 b 
Cadaman 327,60 b 1478,00 a 493,33 b 
G x N.9 407,83 b 1492,17 a 704,33 a 
Capdeboscq 400,60 b 1782,50 a 542,50 b 
Mirabolano 29C 3,60 d -  -  
Marianna 12,93 d -  -  
Genovesa 333,17 b 1125,67 b 482,17 b 
Rigitano 329,50 b 1356,07 a 543,67 b 
Clone 15 250,67 b 1604,50 a 553,33 b 
México fila 1 656,00 a 2309,67 a 759,50 a 
I-67-52-4 225,00 b 1453,50 a 459,50 b 
Tsukuba-1 101,67 c 1327,28 b 394,50 b 
Tsukuba-2 143,33 c 971,00 b 508,33 b 
Tsukuba-3 240,67 b 1285,67 b 545,33 b 
Okinawa 348,83 b 1708,17 a 797,33 a 
Flordaguard 560,33 a 2092,50 a 1180,00 a 
Nemared 338,00 b 1575,50 a 550,00 b 
Ishtara 212,50 b 718,67 b 388,00 b 
Santa Rosa 407,33 b 1157,00 b 392,00 b 
Autoenraizado 529,50 a 2498,00 a 940,33 a 

Média 308,87 1494,18 595,78 
C.V. (%) 31,82 26,09 27,07 

* Médias não seguidas pela mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. C.V.: 

Coeficiente de variação. *Os valores de massa seca de poda foram transformados por √x + 1. 

 

Em relação ao comprimento dos ramos mistos (CRM), as maiores 

medidas foram conferidas no grupo composto pelos tratamentos ‘Flordaguard’, 

‘Autoenraizado’ e ‘México Fila 1’ e ‘G x N.9’. Para o comprimento dos ramos mistos 

removidos na poda (CRMP), novamente agrupou como superior ‘Flordaguard’, 

‘Autoenraizado’, ‘México Fila 1’ e ‘G x N.9’, contudo incluiu-se ‘Okinawa’ e 

‘Capdeboscq’. Apesar da significância para as variáveis descritas acima, não houve 

influência significativa para a eficiência de poda em relação aos porta-enxertos 

testados (Tabela 7).  
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Tabela 7 - Comprimento de ramos mistos (CRM), comprimento de ramos mistos 
removidos na poda (CRMP) e eficiência de poda (Ef. Poda) da cultivar BRS 
Kampai combinada com 17 porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS 
Kampai autoenraizada (sem porta-enxerto), no ano de 2016. UTFPR Câmpus 
Pato Branco, 2017. 

Tratamentos CRM (m)* CRMP (m)* Ef. Poda (%) 

Barrier 51,50 b ** 33,18 b 62,90ns 
Cadaman 58,54 b 31,99 b 53,87 
G x N.9 68,90 a 42,92 a 62,79 
Capdeboscq 57,92 b 38,34 a 66,39 
Genovesa 47,15 b 27,09 b 56,62 
Rigitano 52,64 b 29,56 b 56,08 
Clone 15 49,55 b 28,52 b 57,38 
México Fila 1 71,87 a 45,51 a 63,11 
I-67-52-4 46,82 b 27,85 b 59,15 
Tsukuba-1 43,87 b 24,31 b 53,51 
Tsukuba-2 46,77 b 30,96 b 63,67 
Tsukuba-3 55,77 b 33,10 b 59,84 
Okinawa 58,69 b 42,31 a 72,64 
Flordaguard 79,90 a 56,60 a 69,73 
Nemared 54,98 b 34,77 b 61,87 
Ishtara 39,74 b 23,85 b 59,73 
Santa Rosa 46,38 b 26,68 b 53,67 
Autoenraizado 76,99 a 54,46 a 66,44 

Média 56,00   35,86   61,08 
C.V. (%) 15,37   21,02   18,24 

** Médias não seguidas pela mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. ns Não 

significativo. C.V.: Coeficiente de variação. *Os valores de CRM e CRMP foram transformados por 

√x + 1. 

 

Com base nos resultados obtidos para VC, AST, MSP, CRM e CRMP 

verificou-se que os tratamentos ‘Flordaguard’, ‘Autoenraizado’, ‘México Fila 1’ e ‘G x 

N.9’ induziram maior vigor à cultivar-copa. O porta-enxerto ‘Okinawa’ segue a mesma 

tendência, embora possua CRM menor que os tratamentos mencionados acima. 

Esses resultados são importantes para definir o manejo do pomar conforme o porta-

enxerto utilizado, em especial a densidade de plantio (PICOLOTTO et al., 2009). 

Conforme abordaram Iglesias et al. (2004) e Massai e Loreti, (2004), 

porta-enxertos híbridos de pessegueiro e amendoeira, tais como ‘G x N.9’, induzem 

maior vigor a copa, em contrapartida aqueles híbridos de pêssego e ameixeira 

conferem efeito ananizante em pomares de pessegueiro. Entre os porta-enxertos de 

ameixeira ou híbridos de ameixeira avaliados, foi observado baixa indução de vigor à 

copa com ‘Marianna 2624’, ‘Mirabolano 29C’, ‘Genovesa’, ‘Santa Rosa’, ‘Ishtara’, ou 

seja, todos os porta-enxertos de ameixeira. Entre estes, as plantas cujos porta-
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enxertos utilizados foram ‘Marianna 2624’ e ‘Mirabolano 29C’ não sobreviveram 

devido a incompatilidade de enxertia. Uma ressalva deve ser feita para os porta-

enxertos ‘Genovesa’ e ‘Santa Rosa’, que embora tenham menor vigor quanto ao VC, 

MSP, CRM e CRMP, apresentaram maior diâmetro de tronco e AST.  

O excesso de vigor é indesejado pois aumenta a competição por 

nutrientes entre a parte vegetativa e produtiva das plantas, provoca maior 

sombreamento na copa, reduzindo a qualidade do fruto, diminui a eficiência na 

aplicação de defensivos e aumenta o volume gasto com os mesmos, dificultando a 

execução do raleio e colheita de frutos, devido a maior estatura das plantas e exige 

poda mais intensa, o que a níveis comerciais interfere diretamente no custo de mão-

de-obra (CAMPO DALL’ORTO et al.,1992; MAYER; PEREIRA, 2006; COMIOTTO, 

2011). Além disso, a fruticultura atual busca porta-enxertos que reduzam o excesso 

de crescimento vegetativo e com produção satisfatória, permitindo o adensamento de 

pomares e maior produtividade por área (MAYER; PEREIRA, 2006). Neste 

seguimento, os porta-enxertos ‘Tsukuba-1’, ‘Tsukuba-2’, ‘Tsukuba-3’, ‘Ishtara’, ‘I-67-

52-4’ e ‘Cadaman’ induziram menor vigor à copa, seguidos por ‘Barrier’, ‘Genovesa’, 

‘Rigitano’, ‘Clone 15’ e ‘Santa Rosa’. 

No ano de 2015, o grupo de menor área foliar por folia foi formado por 

‘Mirabolano 29C’, ‘Marianna 2624’, ’Tsukuba-2’, ‘Cadaman’ e ‘Nemared’, enquanto 

que, em 2016, o grupo inferior teve somente ‘Mirabolano 29C’ (Tabela 8). 

Com relação aos teores de clorofila foliar, o emprego dos diferentes 

porta-enxertos influenciou a cultivar-copa. Ao comparar as duas épocas de avaliação 

foi constatada redução das concentrações de clorofila foliar ao longo do tempo (Tabela 

9). 

Para a clorofila A (‘CL A’), nos dois anos de estudo, o grupo de maiores 

teores foram compostos pelos porta-enxertos ‘Rigitano’, ‘Tsukuba-2’, ‘México Fila 1’, 

‘Flordaguard’ e ‘Okinawa’. No ano de 2016, estes também mantiveram-se em grupo 

superior juntamente com ‘Tsukuba-1’, ‘Clone 15’, ‘I-67-52-4’, ‘Autoenraizado’, 

‘Tsukuba-3’, ‘G x N.9’, ‘Capdeboscq’ e ‘Nemared’. Em 2016, o grupo de média inferior 

foi formado por ‘Cadaman’ e ‘Santa Rosa’. 
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Tabela 8 - Área foliar média por folha da cultivar BRS Kampai combinada com 19 
porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem 
porta-enxerto), nos anos de 2015 e 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

Tratamentos 
Área foliar média por folha (cm²) 

2015 2016 

Barrier 31,90 a * 45,64 a 
Cadaman 24,84 b 48,36 a 
G x N.9 29,62 a 43,78 a 
Capdeboscq 33,21 a 46,53 a 
Mirabolano 29C 21,25 b 28,52 c 
Marianna 22,24 b 37,56 b 
Genovesa 27,76 a 50,77 a 
Rigitano 26,72 a 49,83 a 
Clone 15 27,03 a 51,05 a 
México fila 1 29,52 a 46,58 a 
I-67-52-4 27,29 a 47,19 a 
Tsukuba-1 27,51 a 48,23 a 
Tsukuba-2 23,84 b 46,99 a 
Tsukuba-3 30,84 a 49,00 a 
Okinawa 27,32 a 50,02 a 
Flordaguard 28,18 a 52,52 a 
Nemared 25,58 b 47,89 a 
Ishtara 28,36 a 46,82 a 
Santa Rosa 29,54 a 48,05 a 
Autoenraizado 28,28 a 49,47 a 

Média 27,54 46,74 
C.V. (%) 12,44 10,73 

* Médias não seguidas pela mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. C.V.: 

Coeficiente de variação. 

 

Com respeito ao teor de clorofila B (‘CL B’), em ambos os anos, os porta-

enxertos ‘Tsukuba-2’, ‘Clone 15’, ‘Rigitano’, ‘México Fila 1’, ‘Flordaguard’, 

‘Capdeboscq’, ‘G x N.9’ e ‘Okinawa’ foram agrupados naquele grupo de maiores 

médias. Todavia, em 2015, neste grupo também estavam ‘Santa Rosa’ e ‘Genovesa’, 

e em 2016 incluíram-se ‘Tsukuba-1’, ‘I-67-52-4’, ‘Autoenraizado’, ‘Tsukuba-3’ e 

‘Nemared’. No ano de 2015 os tratamentos ‘Mirabolano 29C’ e ‘Marianna 2624’ 

induziram os menores conteúdos de ‘CL B’ à cultivar BRS Kampai. 

Quanto ao teor de clorofila total (‘CL total’), nos anos de 2015 e 2016, os 

maiores teores possibilitaram agrupar ‘Rigitano’, ‘Tsukuba-2’, ‘México fila 1’, ‘Clone 

15’, ‘Flordaguard’ e ‘Okinawa’, embora, em 2016, estes não diferiram de ‘Tsukuba-1’, 

‘I-67-52-4’, ‘Autoenraizado’, ‘Tsukuba-3’, ‘G x N.9’, ‘Nemared’ e ‘Capdeboscq’. Da 

mesma forma que a variável ‘CL A’, para ‘CL total’ também formou o grupo de menores 

médias com os porta-enxertos ‘Cadaman’ e ‘Santa Rosa’ (Tabela 9). Essas diferenças 
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na quantidade de clorofila foram verificadas por Picolotto et al. (2009), os quais 

mensuraram valores mais elevados em ‘Okinawa’, ‘Capdeboscq’ e ‘Tsukuba-1’. 

No mês de agosto de 2016, em plantas de ‘Cadaman’, ‘Genovesa’, 

‘Santa Rosa’ e ‘Ishtara’, observou-se folhas cloróticas com pontuações ou bordas 

avermelhadas, provavelmente em razão de distúrbio nutricional ou de algum nível de 

incompatibilidade com a cultivar-copa (PEREIRA et al., 2014a). No primeiro ano do 

experimento, os tratamentos ‘Marianna 2624’ e ‘Mirabolano 29C’ apresentaram estes 

mesmos sintomas, o que com o decorrer do tempo essas morreram, confirmando 

incompatibilidade com BRS Kampai. No entanto, no ano de 2016, foi observada 

deficiência de ‘N’ para todas plantas do experimento, o que pode estar influenciando 

no surgimento destes sintomas (Tabela 10). Segundo a Embrapa (2005), plantas de 

pessegueiro com acentuada deficiência de ‘N’, além do amarelecimento foliar típico, 

passam a apresentar pigmentação avermelhada nas nervuras e pecíolo, manchas 

arredondadas e de coloração vermelha no limbo foliar, que com o avanço do distúrbio 

tornam-se necróticas e se desprendem.  

O teor de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) no tecido foliar, variou 

muito entre os anos analisados, e com exceção de ‘Barrier’ e ‘Cadaman’, que 

mantiveram o mesmo desempenho nas duas épocas e para as três variáveis, houve 

pouca correspondência de resultados entre os tratamentos nos diferentes anos. As 

concentrações de NPK foliar reduziram consideravelmente de um ano para outro 

(Tabela 10).  
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Tabela 9 - Teores de Clorofila A (CL A), Clorofila B (CL B) e Clorofila total (CL total), 
expressos em SPAD, de folhas da cultivar BRS Kampai combinada com 19 
porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem 
porta-enxerto), nos anos de 2015 e 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

Tratamentos 
  Agosto 2015   Agosto 2016 

CL A CL B CL total   CL A CL B CL total 

Barrier 39,52 b * 9,46 b 48,98 b  26,15 b 7,42 b 33,57 b 
Cadaman 38,67 b 9,51 b 48,18 b  22,16 c 6,18 b 28,34 c 
G x N.9 39,28 b 9,84 a 49,12 b  27,76 a 7,92 a 35,68 a 
Capdeboscq 37,99 b 9,92 a 47,91 b  27,24 a 7,69 a 34,93 a 
Mirabolano 29C 35,52 b 7,27 c 42,79 b  - - - 
Marianna 37,02 b 8,09 c 45,11 b  - - - 
Genovesa 39,23 b 9,68 a 48,92 b  25,67 b 7,14 b 32,81 b 
Rigitano 42,32 a 10,67 a 52,99 a  27,05 a 8,00 a 35,05 a 
Clone 15 39,42 b 10,86 a 50,28 a  29,46 a 8,48 a 37,95 a 
México Fila 1 41,17 a 10,33 a 51,50 a  29,74 a 8,66 a 38,40 a 
I-67-52-4 38,19 b 9,43 b 47,61 b  28,68 a 8,48 a 37,16 a 
Tsukuba-1 38,68 b 9,03 b 47,71 b  29,61 a 8,62 a 38,23 a 
Tsukuba-2 41,26 a 11,63 a 52,89 a  28,09 a 7,96 a 36,05 a 
Tsukuba-3 37,68 b 8,88 b 46,57 b  28,41 a 7,96 a 36,37 a 
Okinawa 40,11 a 9,84 a 49,94 a  29,74 a 8,74 a 38,48 a 
Flordaguard 40,12 a 10,07 a 50,18 a  28,60 a 7,95 a 36,54 a 
Nemared 38,05 b 9,13 b 47,19 b  27,16 a 7,80 a 34,96 a 
Ishtara 39,22 b 9,50 b 48,72 b  26,03 b 7,13 b 33,16 b 
Santa Rosa 38,41 b 9,92 a 48,33 b  23,76 c 6,18 b 29,94 c 
Autoenraizado 38,93 b 9,31 b 48,23 b   28,46 a 8,09 a 36,55 a 

Média  39,04  9,62   48,66    27,43  7,80  35,23  
C.V. (%) 6,26   11,83   6,88     10,43   13,49   10,98   

* Médias não seguidas pela mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. ns Não 

significativo. C.V.: Coeficiente de variação. 

 

Em 2015, formaram o grupo com os maiores teores de ‘N’ plantas 

enxertadas sobre os porta-enxertos ‘Marianna 2624’, ‘Nemared’, ‘Tsukuba-2’, 

‘Cadaman’, ‘I-67-52-4’, ‘Tsukuba-3’, ‘Capdeboscq’, ‘Flordaguard’, ‘G x N.9’, ‘Okinawa’ 

e ‘Santa’ Rosa’, e com os menores teores por ‘Ishtara’, ‘Mirabolano 29C’ e ‘Clone 15’. 

Já no ano de 2016, o grupo de superiores envolveu os tratamentos ‘Cadaman’, 

‘Nemared’, ‘Autoenraizado’ e ‘Ishtara’. Nos dois anos de estudo, ‘Cadaman’ e 

‘Nemared’ mantiveram teores de ‘N’ mais elevados em relação aos demais porta-

enxertos, enquanto que ‘Clone 15’, teve os teores mais baixos em ambos períodos.  

Para o conteúdo de ‘P’ no tecido foliar, em 2015, ‘Nemared’, ‘I-67-52-4’, 

‘Flordaguard’, ‘Cadaman’, ‘Santa’ Rosa’, ‘Genovesa’, ‘G x N.9’, ‘Tsukuba-2’, ‘Tsukuba-

3’, ‘Barrier’, ‘Okinawa’ e ‘Capdeboscq’ compuseram grupo de maiores médias, ao 

passo que ‘Mirabolano 29C’ esteve no grupo de menores teores de ‘P’. Em 2016, 
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apresentaram maiores concentrações de ‘P’ o grupo formado por ‘Cadaman’, ‘Barrier’, 

‘Nemared’, ‘Flordaguard’, ‘I-67-52-4’, ‘Tsukuba-2’, ‘Ishtara’, ‘Autoenraizado’. Para esta 

variável, durante os dois anos avaliados, destacaram-se ‘Nemared’, ‘I-67-52-4’, 

‘Flordaguard’, ‘Cadaman’, ‘Barrier’ e ‘Tsukuba-2’ (Tabela 10). 

Quanto ao teor de ‘K’ foliar, em ambos anos, o grupo de média superior 

teve o porta-enxerto ‘Clone 15’. Entretanto, no ano de 2015 este, juntamente com 

‘Nemared’, ‘Ishtara’, ‘Marianna 2624’, ‘Santa’ Rosa’, ‘Rigitano’, ‘Tsukuba-2’, 

‘Capdeboscq’, ‘Tsukuba-3’, ‘Okinawa’, ‘Flordaguard’ e ‘Autoenraizado’ formaram o 

grupo de maiores valores. Os tratamentos ‘Cadaman’, ‘Barrier’, ‘Genovesa’, ‘México 

Fila 1’ e ‘Tsukuba-1’ ficaram no grupo de menores teores de ‘K’ na folha nos dois anos 

avaliados, porém, estes não se diferiram significativamente de ‘G x N.9’, ‘Mirabolano 

29C’ e ‘I-67-52-4’ em 2015 e para ‘Capdeboscq’, ‘Tsukuba-2’, ‘Tsukuba-3’, ‘Okinawa’, 

‘Flordaguard’, ‘Nemared’ e ‘Autoenraizado’ em 2016.  

Em maio de 2016, foi realizada análise de solo no experimento (Tabela 

11), a qual indicou baixos níveis de ‘K’. Entretanto, no mesmo ano, os teores médios 

de ‘K’ nas folhas foram acima dos normais (21,10 g Kg-1), dispensando adubação 

potássica para produtividade esperada de até 10 T ha-1 (CQFS-RS/SC, 2004). Esses 

resultados revelaram que apesar dos baixos teores de ‘K’ no solo, os genótipos foram 

capazes de absorver o nutriente em níveis adequados. Os porta-enxertos diferem 

entre si pela maior ou menor capacidade de absorção dos nutrientes minerais 

(JIMÉNEZ et al., 2004). Normalmente, porta-enxertos mais vigorosos têm maior 

capacidade de absorção mineral (PAULETTO et al., 2001). 

No primeiro ano do estudo os teores médios de ‘N’ (42,42 g Kg-1), ‘P’ 

(3,04 g Kg-1) e ‘K’ (29,31 g Kg-1) obtidos na análise foliar, foram normais, acima do 

normal e excessivos, para a cultura do pessegueiro, respectivamente. Já em 2016 os 

teores médios de ‘N’ (28,51 g Kg-1) e ‘P’ (2,35 g Kg-1) foram abaixo dos normais e 

normais, respectivamente (CQFS-RS/SC, 2004). Era esperado que as plantas com 

menor teor de clorofila apresentassem menores teores de N, pois a maioria do N foliar 

está contido nas moléculas de clorofila (PETERSON et al., 1993). Entretanto esta 

hipótese não foi confirmada neste trabalho, discordando dos resultados obtidos por 

Jiménez et al. (2004), os quais ao avaliar o efeito de diferentes porta-enxertos sobre 

cerejeira, encontraram correlação positiva entre a concentração de clorofila e o teor 

de N foliar. 
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Tabela 10 - Teores de Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K), em g Kg-1, no tecido 
foliar de pessegueiro da cultivar BRS Kampai, combinada com 19 porta-
enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem porta-
enxerto), no período de 2015 e 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

Tratamentos 
Outubro 2015   Outubro 2016 

N P K  N P K 

Barrier 41,55 b * 3,15 a 27,72 b  28,03 b 2,53 a 20,27 c 
Cadaman 44,56 a 3,30 a 28,08 b  32,94 a 2,62 a 19,66 c 
G x N.9 43,42 a 3,22 a 27,70 b  27,80 b 2,06 b 23,30 b 
Capdeboscq 43,84 a 3,04 a 30,33 a  27,80 b 2,30 b 19,66 c 
Mirabolano 29C 37,79 c 2,06 c 27,41 b  - - - 
Marianna 46,88 a 2,90 b 31,64 a  - - - 
Genovesa 41,22 b 3,22 a 26,97 b  25,60 b 2,30 b 18,10 c 
Rigitano 40,93 b 2,92 b 30,95 a  28,67 b 2,20 b 24,60 b 
Clone 15 37,47 c 2,60 b 31,40 a  27,08 b 2,28 b 27,98 a 
México Fila 1 41,87 b 2,88 b 24,48 b  27,72 b 2,27 b 15,50 c 
I-67-52-4 44,35 a 3,33 a 27,25 b  29,26 b 2,44 a 22,26 b 
Tsukuba-1 41,23 b 2,88 b 26,77 b  27,45 b 2,30 b 20,27 c 
Tsukuba-2 44,68 a 3,20 a 30,95 a  28,97 b 2,43 a 21,57 c 
Tsukuba-3 44,05 a 3,18 a 30,03 a  28,67 b 2,30 b 21,13 c 
Okinawa 42,80 a 3,12 a 30,02 a  24,98 b 2,12 b 18,53 c 
Flordaguard 43,75 a 3,33 a 29,57 a  28,93 b 2,48 a 19,40 c 
Nemared 46,86 a 3,64 a 32,49 a  31,08 a 2,50 a 21,22 c 
Ishtara 38,43 c 2,77 b 32,32 a  30,17 a 2,43 a 23,30 b 
Santa Rosa 42,80 a 3,27 a 30,97 a  27,77 b 2,32 b 22,43 b 
Autoenraizado 39,98 b 2,83 b 29,08 a  30,18 a 2,43 a 20,70 c 

Média 42,42   3,04   29,31    28,51   2,35   21,10   
C.V. (%) 7,72   11,38   14,34     9,30   8,38   16,07   

* Médias não seguidas pela mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. C.V.: 

Coeficiente de variação. 

 

Tabela 11 – Caracterização química do solo do experimento, em maio de 2016. 
UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

M.O. pH  P K+ Ca+2 Mg+2 Al+3 H+Al SB  V m 

g dm-3 CaCl2 mg dm-3 ----------------------Cmolc dm-3---------------------- -------%------- 

57,63 5,40 16,51 0,13 4,10 2,00 0,00 4,59 6,23 57,58 0,00 
M.O.: Matéria orgânica; SB: Soma de bases; V: Saturação por bases; m: Saturação por alumínio. 
 

4.2 Compatibilidade de enxertia 

 

O coeficiente de compatibilidade em campo (CCC) determina o grau 

afinidade entre a cultivar copa e o porta-enxerto sendo que quanto mais próximo de 

12, maior é esta afinidade (GOKBAYRAK et al., 2007). Em 2015, o CCC teve os 

valores mais distantes de 12 em ‘Mirabolano 29C’ (11,42) e ‘Marianna 2624’ (11,58), 

os quais compuseram quais compuseram dois grupos com único porta-enxerto. Ainda 
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em 2015, os demais porta-enxertos (‘Barrier’, ‘Cadaman’, ‘G x N.9’, ‘Capdeboscq’, 

‘Genovesa’, ‘Rigitano’, ‘Clone 15’, ‘México Fila 1’, ‘I-67-52-4’, ‘Tsukuba-1’, ‘Tsukuba-

2’, ‘Tsukuba-3’, ‘Okinawa’, ‘Flordaguard’, ‘Nemared’, ‘Ishtara’ e ‘Santa Rosa’) 

formaram o outro grupo (Tabela 12). Após um ano de plantio, os genótipos enxertados 

sobre ‘Mirabolano 29C’ e ‘Marianna 2624’ começaram a definhar, resultando na morte 

de todas as parcelas até o final do inverno de 2016, o que confirmou a 

incompatibilidade entre esses porta-enxertos com a cultivar copa BRS Kampai. Outros 

autores constataram a existência de incompatibilidade dos porta-enxertos ‘Mirabolano 

29C’ e ‘Marianna 2624’ com vários cultivares de pessegueiros e nectarineiras 

(MORENO et al., 1993; SIMÃO, 1998; SOUTHWICK; WEIS, 1998; RODRIGUES et 

al., 2002; RODRIGUES et al., 2004; ZARROUK et al., 2006). 

No ano de 2016, os valores de CCC mais distantes de 12 foram 

induzidos por ‘Clone 15’ (11,55) e ‘Rigitano’ (11,62) (Tabela 12), os quais formaram 

um dos dois grupos. Ao utilizar as cultivares de pessegueiro Maciel e Chimarrita 

enxertadas sobre o porta-enxerto umezeiro, alguns autores (COMIOTTO et al., 2013; 

PEREIRA et al., 2014b; PEREIRA et al., 2015) observaram baixa afinidade e sintomas 

visuais de incompatibilidade para a combinação, inclusive a morte de algumas plantas. 

No entanto, não é possível assegurar que os porta-enxertos ‘Rigitano’ e ‘Clone 15’ 

sejam incompatíveis com a cultivar BRS Kampai, pois desconsiderando a hipertrofia 

exibida no ponto de enxertia, seu crescimento e produção foram satisfatórios, e até o 

momento todas as plantas combinadas com estes porta-enxertos estão vivas. Estes 

sintomas expressados por ‘Clone 15’ e ‘Rigitano’, podem estar relacionados às 

espécies diferentes, dado que o pessegueiro pertence a espécie Prunus persica e o 

umezeiro à Prunus mume (PEREIRA et a., 2015). 

Desconsiderando-se os maiores valores de DTC e AST induzidos pelos 

tratamentos ‘Clone 15’ e ‘Rigitano’, percebeu-se que eles não tiveram crescimento 

vegetativo elevado, se comparados com ‘Flordaguard’, ‘Autoenraizado’, ‘México Fila 

1’ e ‘G x N.9’. Segundo Tombesi et al. (2011) e Pereira et al. (2014a), a redução de 

vigor, em consequência de moderada incompatibilidade de enxertia, pode ser 

desejável, favorecendo a produção de frutos em detrimento do crescimento 

vegetativo. Esta situação foi observada no presente estudo, em que os porta-enxertos 

‘Clone 15’ e ‘Rigitano’, apesar de reduzirem o vigor da copa, estiveram dentre aqueles 

que produziram frutos de maior DSF e MMF (Tabela 19). 
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Ainda que possuam CCC próximos aos ideais, uma planta de ‘Genovesa’ 

e uma de ‘G x N.9’ morreram subitamente em meados do mês de agosto de 2016. As 

plantas sobre ‘Genovesa’ morreram durante a brotação e floração, enquanto que, em 

‘G x N.9’ estes eventos não ocorreram. Indícios de incompatibilidade foram verificados 

para ‘Genovesa’ em diferentes condições edafoclimáticas e utilizando diferentes 

cultivares-copa (MAYER, 2016 – Comunicação pessoal). Desta forma, considerando-

se que são espécies diferentes é possível que a morte de uma planta desta 

combinação e a evolução dos sintomas de definhamento observados nas demais 

parcelas, possa também culminar com incompatibilidade, no presente trabalho. 

 

Tabela 12 - Coeficiente de compatibilidade em campo da cultivar BRS Kampai 
combinada com 19 porta-enxertos de pessegueiro. UTFPR Câmpus Pato 
Branco, 2017. 

Tratamentos 
Compatibilidade à campo 

2015 2016 

Barrier 11,77 a * 11,82 a 
Cadaman 11,88 a 11,94 a 
G x N.9 11,83 a 11,92 a 
Capdeboscq 11,91 a 11,91 a 
Mirabolano 29C 11,42 c -  
Marianna 11,58 b -  
Genovesa 12,00 a 11,87 a 
Rigitano 11,79 a 11,62 b 
Clone 15 11,73 a 11,55 b 
México Fila 1 11,85 a 11,83 a 
I-67-52-4 11,87 a 11,86 a 
Tsukuba-1 11,88 a 11,89 a 
Tsukuba-2 11,87 a 11,84 a 
Tsukuba-3 11,89 a 11,90 a 
Okinawa 11,89 a 11,85 a 
Flordaguard 11,91 a 12,00 a 
Nemared 11,91 a 11,94 a 
Ishtara 11,91 a 11,86 a 
Santa Rosa 11,91 a 11,93 a 

Média 11,83 11,85 
C.V. (%) 1,04 0,95 

* Médias não seguidas pela mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. C.V.: 

Coeficiente de variação. 
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4.3 Fenologia 

 

O início da brotação da maioria dos tratamentos se concentrou na 

segunda quinzena de junho de 2016, exceto para os porta-enxertos ‘I-67-52-4’ (09/06) 

e ‘Clone 15’ (13/06), que tiveram a brotação adiantada (Tabela 13 e Figura 2). Ao 

comparar as datas de início de brotação induzidas pelos diferentes porta-enxertos foi 

constatada diferença de 21 dias. A antecipação ou retardo da brotação pode ter 

ocorrido em resposta à diferença de vigor e as distintas necessidades de frio entre os 

porta-enxertos utilizados, o que pode ter influenciado sobre a resposta da cultivar-

copa. 

A antecipação da plena brotação foi induzida pelos tratamentos ‘Clone 

15’ (02/07) e o retardo por ‘Barrier’, ‘Capdeboscq’, ‘Rigitano’ e ‘Ishtara’ (06/07), 

ocasionando diferença de quatro dias entre os porta-enxertos. A amplitude de 

brotação variou de 11 (‘Cadaman’) a 32 dias (‘I-67-52-4’) (Tabela 13 e Figura 2).  

Com relação ao acúmulo de frio hibernal necessário para o início da 

brotação, considerando-se os registros da estação climatológica do Pomar 

Experimental, observa-se que, com exceção de ‘I-67-52-4’ (133 HF < 7,2 °C), todos 

tratamentos apresentaram valores entre 196 e 215 HF (Tabela 14), aproximando-se 

do descrito para a cultivar BRS Kampai (± 200 HF < 7,2 °C) (Raseira et al., 2010). 

Scariotto et al. (2013), verificaram menor acúmulo de horas frio (< 12 °C) para o início 

de brotação de BRS Kampai, comparado ao obtido nesse experimento (322 contra 

515 horas).  
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Tabela 13 - Datas de início de brotação (IB), plena brotação (PB), final da brotação 
(FB) e amplitude de brotação (AB) da cultivar BRS Kampai, combinada com 
17 porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada 
(sem porta-enxerto), no período de 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

Porta-enxertos IB PB FB AB (dias) 

Barrier 29/06 06/07 13/07 14 
Cadaman 30/06 05/07 11/07 11 
G x N.9 26/06 04/07 09/07 13 
Capdeboscq 28/06 06/07 11/07 13 
Genovesa 27/06 04/07 12/07 15 
Rigitano 17/06 06/07 12/07 25 
Clone 15 13/06 02/07 11/07 28 
México Fila 1 22/06 03/07 08/07 16 
I-67-52-4 09/06 05/07 11/07 32 
Tsukuba-1 19/06 05/07 10/07 21 
Tsukuba-2 20/06 05/07 14/07 24 
Tsukuba-3 20/06 05/07 10/07 20 
Okinawa 24/06 03/07 10/07 16 
Flordaguard 27/06 04/07 10/07 13 
Nemared 26/06 04/07 11/07 15 
Ishtara 27/06 06/07 13/07 16 
Santa Rosa 27/06 05/07 11/07 14 
Autoenraizado 19/06 04/07 11/07 22 

 

Quanto à densidade de gemas vegetativas por centímetro de ramo, 

foram agrupados com médias inferiores os tratamentos ‘Autoenraizado’ (0,278), 

‘Rigitano’ (0,277), ‘Nemared’ (0,272), ‘Tsukuba-1’ (0,259) e ‘I-67-52-4’ (0,247). Não 

houve efeito dos porta-enxertos para o percentual de brotação (Tabela 17). A média 

dos percentuais de brotação encontrados no presente trabalho (91,82%) é pouco 

superior à média obtida por Scariotto et al. (2013), ao avaliar a cultivar BRS Kampai 

entre os anos de 2007 e 2010 (86,39%) no Sudoeste do Paraná, provavelmente 

devido ao maior acúmulo de HF neste trabalho. Os baixos números de horas de frio 

acumulados até o início da brotação (Tabela 14) e os elevados percentuais de gemas 

vegetativas brotadas (Tabela 17) confirmam a baixa necessidade de frio da cultivar-

copa BRS Kampai e que tal requerimento de frio foi satisfeito e suficiente para 

promover brotação homogênea.  
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Tabela 14 - Horas de frio (HF) abaixo de 7,2 e 12 °C acumulados até a data de início 
da brotação da cultivar BRS Kampai, combinada com 17 porta-enxertos de 
pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem porta-enxerto), no 
período de 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

Tratamentos 
Pomar*   Simepar 

HF (<7,2) HF (<12)   HF (<7,2) HF (<12) 

Barrier 215+ 594  174 542 
Cadaman 215 594  174 542 
G x N.9 215 555  174 528 
Capdeboscq 215 573  174 539 
Genovesa 215 563  174 536 
Rigitano 212 462  174 440 
Clone 15 196 422  168 418 
México Fila 1 212 505  174 483 
I-67-52-4 133 347  111 341 
Tsukuba-1 212 465  174 445 
Tsukuba-2 212 478  174 458 
Tsukuba-3 212 478  174 458 
Okinawa 215 536  174 512 
Flordaguard 215 563  174 536 
Nemared 215 555  174 528 
Ishtara 215 563  174 536 
Santa Rosa 215 563  174 536 
Autoenraizado 212 465   174 445 

*Os dados de temperatura foram coletados nas estações meteorológicas do Pomar Experimental e do 
Simepar, distanciadas 6,6 Km. +Horas de frio registradas a partir de abril.  

 

Tanto para o início de floração (IF) como para a amplitude de floração 

(AF) houve diferença entre os porta-enxertos (Tabela 15 e Figura 2). As datas de IF 

variaram entre 14/05 e 06/07 (53 dias de diferença) e a AF de 12 (‘G x N.9’) a 68 dias 

(‘I-67-52-4’). Os tratamentos ‘Clone 15’ (14/05), ‘Ishtara’ (16/05), ‘I-67-52-4’ (18/05) e 

‘Rigitano’ (21/05) se destacaram pela antecipação do florescimento, enquanto que ‘G 

x N.9’ (06/07) mostrou retardamento e período de florescimento muito mais curto que 

os demais tratamentos (12 dias). No entanto, a data de plena floração (PF) de ‘G x 

N.9’ foi similar a maioria dos genótipos (12/07). O atraso no florescimento pode ser 

favorável para evitar perdas causadas por geadas tardias (Comiotto et al., 2013). 

Contudo, a floração compacta observada em ‘G x N.9’ pode comprometer 

drasticamente a produção, caso o fenômeno coincida com a floração.  

A antecipação do período de PF foi influenciada pelos porta-enxertos 

‘Clone 15’ (19/06), ‘Tsukuba-1’ (30/06), ‘Rigitano’ (06/07) e ‘Autoenraizado’ (07/07). 

Apesar de variar com os diferentes porta-enxertos, na maior parte dos casos a plena 
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floração ocorreu dentro do período descrito para a cultivar copa BRS Kampai (segunda 

dezena de julho) (Raseira et al., 2010).  

Essa diferença observada entre os porta-enxertos para as datas de 

floração possivelmente se sucedeu devido às diferentes necessidades de frio e vigor 

dos genótipos utilizados. Segundo Beckman e Lang (2003), quando o porta-enxerto 

pertence a mesma espécie que o enxerto, seu efeito na época de floração é 

imperceptível, porém, quando utilizado um porta-enxerto de outra espécie ou um 

híbrido interespecífico, as chances de provocar efeito na data de floração são muito 

maiores. Entre os fatores que podem afetar a época de floração em pessegueiro 

destacam-se o vigor do porta-enxerto e da cultivar-copa, condições edafoclimáticas, 

manejo do pomar e época de poda (ROCHA, 2006). 

 

Tabela 15 - Datas de início da floração (IF), plena floração (PF), final da floração (FF) 
e amplitude de floração (AF) da cultivar BRS Kampai, combinada com 17 
porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem 
porta-enxerto), no ano de 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

Tratamentos IF PF FF AF (dias) 

Barrier 16/06 12/07 22/07 36 
Cadaman 04/06 12/07 16/07 42 
G x N.9 06/07 12/07 18/07 12 
Capdeboscq 24/05 11/07 24/07 61 
Genovesa 20/06 11/07 17/07 27 
Rigitano 21/05 06/07 24/07 64 
Clone 15 14/05 19/06 15/07 62 
México Fila 1 25/05 12/07 19/07 55 
I-67-52-4 18/05 14/07 25/07 68 
Tsukuba-1 06/06 30/06 15/07 39 
Tsukuba-2 29/05 13/07 21/07 53 
Tsukuba-3 15/06 14/07 22/07 37 
Okinawa 26/05 12/07 22/07 57 
Flordaguard 21/06 12/07 18/07 27 
Nemared 27/06 14/07 20/07 23 
Ishtara 16/05 12/07 21/07 66 
Santa Rosa 23/06 12/07 18/07 25 
Autoenraizado 28/05 07/07 20/07 53 
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Figura 2. Período de floração e brotação da cultivar BRS Kampai combinada com 17 
porta-enxertos e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem porta-enxerto), 
no ano de 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

 

Quanto às horas de frio acumuladas até o início do florescimento, em 

geral, observaram valores mais baixos que os requeridos para o início da brotação, 

devido à menor exigência de frio das gemas floríferas. Levando-se em conta a 

quantidade de horas de frio abaixo de 7,2 °C registradas no Pomar Experimental, os 

menores valores acumulados para o IF foram observados em ‘Clone 15’ (63), ‘Ishtara’ 

(63), ‘I-67-52-4’ (63), ‘Rigitano’ (67) e ‘México Fila 1’ (79). Apresentaram maior 
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requerimento de horas de frio os porta-enxertos ‘G x N.9’ (215), ’‘Nemared’ (215), 

‘Santa Rosa’ (212), ‘Barrier’ (212), ‘Genovesa’ (212), ‘Tsukuba-3’ (212) e ‘Flordaguard’ 

(212) (Tabela 16). Entre os tratamentos analisados, ‘G x N.9’, ‘Tsukuba-3’ e ‘Nemared’ 

exibiram a mesma necessidade de HF para a floração e brotação. 

 

Tabela 16 - Horas de frio (HF) abaixo de 7,2 e 12 °C acumulados até a data de início 
da floração da cultivar BRS Kampai, combinada com 17 porta-enxertos e da 
cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem porta-enxerto), no período de 2016. 
UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

Tratamentos 
Pomar*   Simepar 

HF (<7,2) HF (<12)   HF (<7,2) HF (<12) 

Barrier 212+ 462  174 440 
Cadaman 93 270  73 256 
G x N.9 215 611  174 547 
Capdeboscq 67 185  61 190 
Genovesa 212 478  174 458 
Rigitano 67 178  52 157 
Clone 15 63 131  49 112 
México Fila 1 79 215  61 199 
I-67-52-4 63 137  52 144 
Tsukuba-1 101 294  73 282 
Tsukuba-2 80 223  61 199 
Tsukuba-3 212 454  174 440 
Okinawa 80 223  61 199 
Flordaguard 212 487  174 467 
Nemared 215 563  174 536 
Ishtara 63 131  49 113 
Santa Rosa 212 521  174 499 
Autoenraizado 80 223   61 199 

*Os dados de temperatura foram coletados nas estações meteorológicas do Pomar Experimental e do 
Simepar, distanciadas 6,6 Km. +Horas de frio registradas a partir de abril. 

 

O grupo com percentuais de floração mais elevados foram descritos para 

‘Genovesa’, ‘Flordaguard’, ‘G x N.9’, ‘Santa Rosa’, ‘Cadaman’, ‘Tsukuba-3’, 

‘Nemared’, ‘Barrier’, ‘Tsukuba-1’ e ‘Autoenraizado’ (Tabela 17). Nota-se que os 

tratamentos com o IF antecipado (‘Clone 15’, ‘Ishtara’, ‘I-67-52-4’ e ‘Rigitano’) 

apresentaram as menores percentagens de floração, provavelmente devido ao maior 

abortamento de flores e ao maior tempo expostos aos danos de geadas. 

No que se refere a densidade de gemas floríferas e à percentagem de 

frutificação efetiva, os porta-enxertos não influenciaram significativamente (Tabela 

17). Via de regra os percentuais de frutificação efetiva encontrados nesse trabalho 

(média 79,03%) foram superiores aos obtidos por Citadin et al. (2014) (68,80%), os 
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quais, avaliaram a cultivar ‘BRS Kampai’ enxertadas sobre porta-enxertos ‘Okinawa’ 

oriundo de semente no período de 2008 a 2010, no mesmo pomar experimental. 

 

Tabela 17 - Densidade de gemas floríferas (DGF) e de gemas vegetativas por 
centímetro (DGV), percentual de floração (% Floração), brotação (% Brotação) 
e de frutificação efetiva (Frutif. efetiva) da cultivar BRS Kampai combinada 
com 17 porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai 
autoenraizada (sem porta-enxerto), no período de 2016. UTFPR Câmpus Pato 
Branco, 2017. 

Tratamentos DGF (g cm-1) % Floração Frutif. efetiva (%)   DGV (g cm-1) % Brotação 

Barrier 0,478ns 60,99 a * 74,71ns  0,329 a  93,43ns 
Cadaman 0,386 65,12 a 81,40  0,320 a  94,16 
G x N.9 0,394 67,52 a 81,81  0,302 a  90,36 
Capdeboscq 0,394 50,31 b 86,73  0,324 a  91,44 
Genovesa 0,444 73,85 a 86,89  0,290 a  86,34 
Rigitano 0,442 44,12 b 72,07  0,277 b  89,38 
Clone 15 0,434 42,12 b 59,97  0,294 a  84,60 
México Fila 1 0,425 54,26 b 86,21  0,298 a  98,81 
I-67-52-4 0,390 46,43 b 79,69  0,247 b  96,24 
Tsukuba-1 0,386 60,35 a 72,09  0,259 b  91,80 
Tsukuba-2 0,444 54,22 b 69,40  0,307 a  92,36 
Tsukuba-3 0,450 63,43 a 84,89  0,289 a  88,89 
Okinawa 0,437 52,36 b 76,91  0,291 a  92,66 
Flordaguard 0,393 70,29 a 90,16  0,292 a  90,21 
Nemared 0,439 61,61 a 75,56  0,272 b  94,61 
Ishtara 0,480 49,50 b 81,31  0,323 a  91,40 
Santa Rosa 0,438 66,80 a 83,90  0,307 a  92,17 
Autoenraizado 0,429 58,27 a 78,77  0,278 b  93,93 

Média 0,429 57,86   79,03  0,295   91,82 
C.V. (%) 18,59 20,90   18,14   12,96   7,38 

* Médias não seguidas pela mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. ns Não 
significativo. C.V.: Coeficiente de variação. 

 
A época de colheita do experimento se estendeu da última dezena do 

mês de outubro a primeira dezena de novembro, com amplitude de colheita (AC) 

variando de 15 a 21 dias. O início da colheita (IC) foi antecipado em ‘Capdeboscq’, 

‘Genovesa’, ‘Clone 15’, ‘México Fila 1’ e ‘Ishtara’ (21/10) e o retardo do IC foi verificado 

em ‘Barrier’ e ‘Cadaman’ (25/10). A diferença do IC entre os tratamentos foi de apenas 

quatro dias (Tabela 18). O retardo da maturação dos frutos quando utilizados os porta-

enxertos ‘Cadaman’ e ‘Barrier’ é mencionado por Loreti (2008). 

Para o período de plena colheita (PC), os porta-enxertos ‘Genovesa’, 

‘México Fila 1’ e ‘Ishtara’ se destacaram pelo adiantamento da maturação (31/10), 

enquanto que, o retardo foi verificado em ‘Cadaman’ (04/11) (Tabela 18 e Figura 3). 

Em trabalho anterior realizado no mesmo pomar experimental, o período de colheita 

da cultivar ‘BRS Kampai’ enxertada sobre ‘Okinawa’ concentrou-se na primeira 

quinzena do mês de novembro (SCARIOTTO, 2011). Esta antecipação da maturação 
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observada no presente trabalho (cerca de nove dias) possivelmente ocorreu em 

virtude da variação das condições climáticas entre os anos avaliados. 

 

Tabela 18 - Datas de início da colheita (IC), plena colheita (PC), final da colheita (FC) 
e amplitude de colheita (AC) da cultivar BRS Kampai, enxertada sobre 17 
porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem 
porta-enxerto), no período de 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

Tratamentos IC PC FC AC (dias) 

Barrier 25/10 03/11 09/11 15 
Cadaman 25/10 04/11 11/11 17 
G x N.9 24/10 02/11 10/11 17 
Capdeboscq 21/10 01/11 09/11 19 
Genovesa 21/10 31/10 07/11 17 
Rigitano 22/10 01/11 09/11 18 
Clone 15 21/10 01/11 11/11 21 
México Fila 1 21/10 31/10 08/11 18 
I-67-52-4 22/10 02/11 09/11 18 
Tsukuba-1 24/10 02/11 09/11 16 
Tsukuba-2 22/10 01/11 09/11 18 
Tsukuba-3 24/10 03/11 10/11 17 
Okinawa 22/10 02/11 11/11 20 
Flordaguard 22/10 02/11 10/11 19 
Nemared 23/10 02/11 10/11 18 
Ishtara 21/10 31/10 08/11 18 
Santa Rosa 23/10 03/11 11/11 19 
Autoenraizado 23/10 01/11 09/11 17 
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Figura 3 - Período de colheita da cultivar BRS Kampai combinada com 17 porta-
enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem porta-
enxerto), no ano de 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

 

4.4 Produção 

 

No ano de 2016, os valores de diâmetro sutural do fruto (DSF), massa 

média de fruto (MMF), número de frutos por planta (NFP) e eficiência produtiva da 

cultivar copa foram influenciados estatisticamente pelos diferentes porta-enxertos. O 

mesmo não ocorreu com a produção estimada por planta e produtividade estimada 

por hectare (Tabela 19). Em 2016, a produção foi relativamente baixa, pois de acordo 

com Simão (1998) as plantas somente expressam seu potencial produtivo após o 

terceiro ano de plantio. 

Os porta-enxertos ‘Flordaguard’, ‘Okinawa’, ‘Genovesa’, ‘México Fila 1’, 

‘Tsukuba-3’, ‘Autoenraizado’, ‘G x N.9’, ‘Barrier’ e ‘Santa Rosa’ estiveram no grupo 

nos quais induziram maior NFP. Para a MMF foram superiores os porta-enxertos 

agrupados com ‘Clone 15’, ‘Capdeboscq’, ‘Rigitano’, ‘Barrier’, ‘México Fila 1’, 

‘Autoenraizado’, ‘Okinawa’, ‘Tsukuba-3’, ‘Tsukuba-1’, ‘Tsukuba-2’, ‘I-67-52-4’, 

‘Flordaguard’ e ‘Nemared’ (Tabela 19). Concordando parcialmente com esses 

resultados, Orazem et al. (2011) observaram MMF superiores ao utilizar o porta-
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enxerto Barrier 1 (P. persica x P. davidiana), o qual diferiu significativamente de 

‘Cadaman’ e ‘Ishtara’. O porta-enxerto ‘Cadaman’ quando combinado com a 

nectarineira ‘Ruby Diamond’ promoveu menor MMF (SOTOMAYOR et al., 2014), o 

que confere os resultados obtidos neste experimento. 

Os tratamentos que proporcionaram frutos de maior DSF foram 

formados no grupo composto por ‘Clone 15’, ‘Capdeboscq’, ‘Rigitano’, ‘México Fila 1’ 

e ‘Barrier’ (Tabela 19), os quais possuem valores semelhantes aos relatados para a 

cultivar BRS Kampai por Raseira et al. (2010) e Scariotto (2011). Resultados 

semelhantes, quanto aos maiores DSF observados, foram encontrados por Mathias 

et al. (2008) (‘Clone 15’ e ‘Rigitano’), Rocha et al. (2007) (‘Capdeboscq’) e Schmitz et 

al. (2012) (‘Capdeboscq’).  

Apresentaram grupo de diâmetro de fruto intermediários ‘Autoenraizado’, 

‘Tsukuba-1’, ‘Okinawa’, ‘Tsukuba-3’, ‘Nemared’, ‘I-67-52-4’, ‘Tsukuba-2’ e 

‘Flordaguard’, enquanto que, as menores foram conferidas no grupo formado pelos 

porta-enxertos ‘G x N.9’, ‘Ishtara’, ‘Santa Rosa’, ‘Cadaman’ e ‘Genovesa’ (Tabela 19). 

Daza et al. (2008), ao testar a ameixeira-japonesa ‘Pioneer’ sobre diferentes porta-

enxertos, obtiveram menores diâmetros de fruto com ‘G x N.9’, corroborando os 

resultados deste experimento. Curiosamente, os porta-enxertos ‘Cadaman’, ‘Santa 

Rosa’, ‘Genovesa’ e ‘Ishtara’ foram os que apresentaram os menores teores de 

clorofila (Tabela 9), revelando que o distúrbio sofrido por estas plantas tem influência 

direta sobre o tamanho dos frutos. 

Ao comparar os resultados de percentual de floração, NFP, MMF e DSF 

verificou-se que os tratamentos ‘Clone 15’, ‘Capdeboscq’ e ‘Rigitano’ induziram baixa 

percentagem de floração e NFP. Entretanto, apresentaram frutos maiores, 

provavelmente, em virtude da menor competição por nutrientes e fotoassimilados 

entre frutos. Observou-se no ano de 2015 que, os porta-enxertos que promoveram 

maior MMF e DSF foram ‘Clone 15’ e ‘Barrier’ (Tabela 20), que também se destacaram 

positivamente para tais variáveis em 2016. Entretanto, em razão da ausência de 

análise estatística em 2015, não se pode afirmar que estes genótipos foram superiores 

aos demais tratamentos quanto a esses caracteres.  
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Tabela 19 - Diâmetro sutural do fruto (DSF), massa média de fruto (MMF), número de 
frutos por planta (NFP), produção estimada por planta (PP) e produtividade 
estimada por hectare (Pha) da cultivar BRS Kampai combinada com 17 porta-
enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem porta-
enxerto), no ano de 2016. UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017. 

Tratamentos DSF (mm) MMF (g) NFP PP (Kg pl-1) Pha (T ha-1) 

Barrier 58,70 a * 104,80 a 104,67 a 11,06ns 8,04ns 
Cadaman 51,46 d 75,71 b 72,20 b 5,43 3,95 
G x N.9 54,49 c 87,15 b 108,20 a 9,49 6,90 
Capdeboscq 60,16 a 111,48 a 73,20 b 8,15 5,93 
Genovesa 50,42 d 69,19 b 119,00 a 8,13 5,91 
Rigitano 60,02 a 110,57 a 83,00 b 9,10 6,62 
Clone 15 61,23 a 116,59 a 76,60 b 8,92 6,49 
México Fila 1 58,90 a 104,60 a 118,50 a 12,22 8,89 
I-67-52-4 56,51 b 96,86 a 67,80 b 6,56 4,77 
Tsukuba-1 57,78 b 99,84 a 88,00 b 8,68 6,31 
Tsukuba-2 56,46 b 98,10 a 86,83 b 8,62 6,27 
Tsukuba-3 56,87 b 100,41 a 111,33 a 11,07 8,05 
Okinawa 57,58 b 101,58 a 122,33 a 11,96 8,70 
Flordaguard 56,12 b 94,95 a 124,17 a 11,60 8,43 
Nemared 56,87 b 93,86 a 89,80 b 8,35 6,07 
Ishtara 53,94 c 81,75 b 74,83 b 6,47 4,70 
Santa Rosa 53,23 c 81,16 b 99,33 a 8,34 6,07 
Autoenraizado 58,22 b 104,14 a 108,50 a 11,48 8,35 

Média 56,61   96,26   96,017   9,20 6,69 
C.V. (%) 4,43   12,54   20,65   19,91 19,13 

* Médias não seguidas pela mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. ns Não 

significativo. C.V.: Coeficiente de variação. *Os valores de NFP, PP e Pha foram transformados por 

√x + 1. 

 

Com relação a eficiência produtiva expressa em quilos por área de 

secção de tronco (EPAST), o grupo com médias superiores envolveram os 

tratamentos ‘Tsukuba-3’, ‘Barrier’, ‘Nemared’, ‘Tsukuba-1’, ‘G x N.9’, ‘Autoenraizado’ 

e ‘Tsukuba-2’ (Tabela 21). Rossi et al. (2004), avaliando a cultivar ‘Granada’, 

verificaram maior eficiência produtiva induzida por ‘Tsukuba-1’, quando comparado 

com os porta-enxertos ‘Flordaguard’, ‘Okinawa’ e umezeiro.  

Nota-se que porta-enxertos que no, geral influenciaram médio a baixo 

vigor à copa possuíram eficiência produtiva mais elevada, como ocorrido com ‘Barrier’ 

e os da série Tsukuba. Loreti e Massai (2002) observaram eficiências produtivas 

superiores em plantas combinadas com porta-enxertos de vigor intermediário, 

enquanto que aqueles de maior vigor tiveram eficiência produtiva inferior à média geral 

dos porta-enxertos. 
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Tabela 20 - Diâmetro sutural do fruto (DSF) e massa média de fruto (MMF) da cultivar 
BRS Kampai combinada com 17 porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar 
BRS Kampai autoenraizada (sem porta-enxerto), no ano de 2015. UTFPR, 
Câmpus Pato Branco, 2017. 

Tratamentos DSF (mm) MMF (g) 

Barrier 59,50 107,84 
Cadaman 54,05 84,36 
G x N.9 57,53 96,04 
Capdeboscq 56,94 97,98 
Genovesa 54,99 90,28 
Rigitano 54,43 84,34 
Clone 15 59,08 116,96 
México Fila 1 54,80 84,28 
I-67-52-4 51,51 73,85 
Tsukuba-1 54,51 89,30 
Tsukuba-2 48,76 80,44 
Tsukuba-3 49,28 80,16 
Okinawa 52,04 95,73 
Flordaguard 50,59 87,33 
Nemared 53,87 82,42 
Ishtara 58,30 101,05 
Santa Rosa 54,74 88,66 
Autoenraizado 56,04 86,18 

Média 54,50 90,40 
*Não foi realizada a análise de variância e o teste de agrupamento de médias. 
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Tabela 21 - Eficiência produtiva em relação à área de secção de tronco (EPAST) da 
cultivar BRS Kampai combinada com 17 porta-enxertos de pessegueiro, no 
ano de 2016. UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017 

Tratamentos EPAST (Kg cm-2)* 

Barrier 0,278 a * 

Cadaman 0,142 b 

G x N.9 0,230 a 

Capdeboscq 0,172 b 

Genovesa 0,162 b 

Rigitano 0,177 b 

Clone 15 0,186 b 

México Fila 1 0,197 b 

I-67-52-4 0,156 b 

Tsukuba-1 0,250 a 

Tsukuba-2 0,225 a 

Tsukuba-3 0,332 a 

Okinawa 0,193 b 

Flordaguard 0,197 b 

Nemared 0,273 a  

Ishtara 0,199 b 

Santa Rosa 0,184 b 

Autoenraizado 0,230 a 

Média 0,210 

C.V. (%) 3,52 
* Médias não seguidas pela mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. C.V.: 

Coeficiente de variação. *Os valores de EPAST foram transformados por √x + 1. 

 

4.5 Análise físico-química de frutos 

O emprego de diferentes porta-enxertos influenciou significativamente 

sobre a firmeza de polpa, teor de sólidos solúveis totais (SST), acidez total titulável 

(ATT), ratio e nas variáveis de coloração da epiderme de frutos da cultivar BRS 

Kampai (Tabelas 22 e 23). O mesmo não ocorreu para o pH do fruto. 

Para a variável firmeza de fruto com casca (FCC), estão no grupo dos 

superiores os porta-enxertos ‘G x N.9’, ‘Rigitano’, ‘Tsukuba-1’ e ‘Clone 15’, enquanto 

que, para aqueles relacionados a firmeza de polpa sem casca (FSC) agruparam-se 

com as maiores médias ‘G x N.9’ e ‘Cadaman’, seguidos por ‘Rigitano’ e ‘Tsukuba-1’, 

que apresentaram firmeza intermediária. Os valores de firmeza de polpa obtidos no 

trabalho foram superiores àqueles característicos para a cultivar ‘BRS Kampai’, 

conforme citados por Raseira et al. (2010). Todavia, a firmeza apresentada pelos 
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autores anteriormente citados foi mensurada no ponto de consumo e as deste trabalho 

no ponto de colheita, o que altera bastante tais valores.  

A superioridade de ‘Cadaman’ para a firmeza de polpa já havia sido 

confirmada por outros autores (DAZA et al., 2008; SOTOMAYOR et al., 2012; REIG 

et al., 2016). As maiores firmezas de polpa proporcionadas pelos porta-enxertos 

‘Cadaman’ e ‘G x N.9’ podem estar relacionas com seu menor DSF, corroborando com 

o descrito por Trevisan et al. (2006) e Gonçalves et al. (2014). Geralmente frutos 

menores apresentam maior firmeza de polpa, pois aumenta o percentual de seu 

volume preenchido por compostos da parede celular, o que confere maior densidade 

e resistência a penetração (SAMS, 1999). As menores firmezas de polpa de frutos de 

‘Barrier’ e ‘Nemared’, estão de acordo com os resultados encontrados na literatura 

(ORAZEM et al., 2011; REIG et al., 2016; DAZA et al., 2008).  

Os porta-enxertos ‘Ishtara’, ‘Cadaman’, ‘I-67-52-4’, ‘Capdeboscq’, 

‘Nemared’, ‘Okinawa’, ‘México Fila 1’ e ‘G x N.9’ foram agrupados com aqueles de 

maior teor de sólidos solúveis totais (SST) (Tabela 22). Os teores de SST obtidos 

corresponderam com os descritos para a cultivar-copa BRS Kampai por Raseira et al. 

(2010), que variam de 9 a 13 °Brix.  

Resultados semelhantes aos deste trabalho foram encontrados por 

Orazem et al. (2011), na qual verificaram maiores teores de SST em ‘Ishtara’ e 

menores teores em ‘Barrier 1’. Picolotto et al. (2009) e Daza et al. (2008) constataram 

maior teor de SST em frutos quando utilizados os porta-enxertos ‘Okinawa’ e ‘G x N.9’, 

respectivamente. 

Os frutos de ‘I-67-52-4’, ‘Capdeboscq’, ‘Nemared’, ‘Okinawa’ e ‘México 

Fila 1’, apresentaram maior MMF e elevado teor de SST, provavelmente devido ao 

fato de que a taxa de crescimento do fruto é governada pela quantidade de 

carboidratos disponíveis (MORANDI, 2008), e quanto maior o fruto, maior é sua 

capacidade de atrair fotoassimilados. 

A ATT média obtida no trabalho (0,42) foi similar à constatada por 

Gonçalves et al. (2014) (0,43) e superior à observada por Scariotto (2011) (0,33), 

ambos avaliando a cultivar BRS Kampai. Conforme Girardi e Rombaldi (2003), dentro 

da mesma cultivar, a acidez pode variar de um ano para outro, pois é influenciada por 

diversos fatores, tais como, as condições climáticas, nutrição mineral, estádio de 

maturação e a localização do fruto na planta. 
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Tabela 22 - Firmeza de polpa (N) com e sem casca, sólidos solúveis totais (SST) em 
°Brix, acidez total titulável (ATT) em Meq de ácido málico/100 mL de suco, 
ratio (SST/ATT) e pH de frutos da cultivar BRS Kampai combinada com 17 
porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem 
porta-enxerto), no ano de 2016. UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017. 

Tratamentos 
Firmeza de polpa 

SST ATT Ratio pH 
Com casca Sem casca 

Barrier 76,57 b * 58,34 c 10,35 b 0,453 a 23,10 b 4,48ns 

Cadaman 76,34 b 65,61 a 11,25 a 0,468 a 24,19 b 4,52 

G x N.9 81,29 a 68,05 a 10,81 a 0,433 a 25,01 b 4,52 

Capdeboscq 77,90 b 58,89 c 11,12 a 0,426 a 26,25 a 4,49 

Genovesa 74,75 b 58,76 c 10,41 b 0,393 b 26,69 a 4,53 

Rigitano 80,93 a 63,50 b 10,34 b 0,425 a 25,24 b 4,53 

Clone 15 79,66 a 59,78 c 10,69 b 0,425 a 25,25 b 4,57 

México Fila 1 77,65 b 60,90 c 10,98 a 0,372 b 29,65 a 4,51 

I-67-52-4 75,28 b 59,11 c 11,17 a 0,452 a 24,84 b 4,49 

Tsukuba-1 80,28 a 62,50 b 10,18 b 0,424 a 24,69 b 4,52 

Tsukuba-2 76,58 b 59,84 c 10,65 b 0,419 a 25,70 b 4,49 

Tsukuba-3 76,44 b 60,72 c 10,45 b 0,403 b 26,12 a 4,54 

Okinawa 75,68 b 58,33 c 11,04 a 0,401 b 27,64 a 4,49 

Flordaguard 77,01 b 60,45 c 10,13 b 0,407 b 25,00 b 4,50 

Nemared 74,97 b 60,40 c 11,08 a 0,436 a 25,43 b 4,50 

Ishtara 75,63 b 57,79 c 11,58 a 0,423 a 27,42 a 4,49 

Santa Rosa 75,63 b 61,32 c 10,13 b 0,446 a 22,85 b 4,50 

Autoenraizado 76,86 b 59,45 c 10,44 b 0,420 a 25,04 b 4,52 

Média 77,19   60,76   10,71  0,424  25,56  4,51 

C.V. (%) 5,02   5,67   5,93   7,74   9,72   1,08 
* Médias não seguidas pela mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. ns Não 

significativo. C.V.: Coeficiente de variação. 

 

O grupo com as maiores médias para o ratio foi conferido pelos porta-

enxertos ‘México Fila 1’, ‘Okinawa’, ‘Ishtara’, ‘Genovesa’, ‘Capdeboscq’ e ‘Tsukuba-3’. 

O ratio médio obtido neste experimento (25,26) foi inferior às relatadas para a cultivar 

BRS Kampai, por Scariotto (2011) (29,67) e Gonçalves et al. (2014) (28,36). 

Entretanto, de acordo com Meredit et al. (1989), pêssegos com ratio igual ou superior 

a 15, são considerados de alta qualidade, principalmente para a época de colheita (fim 

de outubro e início de novembro). 

O ratio é uma variável muito importante na avaliação do sabor do fruto, 

pois é muito utilizada para definir seu grau de maturação (CHITARRA; CHITARRA, 

2005). Ela aumenta no decorrer do amadurecimento do fruto devido à elevação do 
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teor de SST e redução da acidez, sendo que quanto maior esta relação, melhor o 

equilíbrio entre o doce e o ácido, o que confere sabor mais agradável (CARVALHO, 

1984) e maior palatabilidade do fruto para consumo in natura (MAYER et al., 2008).  

Conforme os resultados deste trabalho, não houve efeito significativo 

dos porta-enxertos sobre o pH dos frutos, semelhante ao observado por Comiotto et 

al. (2013) para a cultivar ‘Chimarrita’. Os valores de pH obtidos no experimento 

variaram de 4,48 a 4,57, semelhantes aos descritos para a cultivar BRS Kampai por 

Scariotto. (2011) (4,21) e Gonçalves (2014) (4,55). 

Quanto à luminosidade (L*), ‘Okinawa’ e ‘México Fila 1’ estiveram no 

grupo com médias superiores aos demais porta-enxertos. O grupo com médias 

inferiores envolveu os porta-enxertos ‘Genovesa’, ‘Flordaguard’, ‘Santa Rosa’, 

‘Ishtara’, ‘G x N.9’, ‘Cadaman’, ‘Tsukuba-3’ e ‘Tsukuba-2’ (Tabela 23). Font i Forcada 

et al. (2012), avaliando a nectarineira ‘Queen Giant’ obtiveram menores valores para 

o parâmetro L* com o porta-enxerto ‘Cadaman’, concordando com os resultados aqui 

obtidos. Corroborando com os dados observados neste trabalho, Comiotto (2011) 

verificou menor luminosidade em frutos da cultivar ‘Chimarrita’ quando enxertada 

sobre ‘Flordaguard‘. 

Os maiores valores de a* (cor da superfície) foram mensurados em frutos 

dos porta-enxertos ‘Genovesa’, ‘Flordaguard’, ‘Ishtara’ e ‘G x N.9’. O porta-enxerto 

‘Flordaguard’ influenciou no incremento da coloração da superfície em frutos da 

cultivar Maciel (Comiotto, 2011). Orazem et al. (2011) encontraram menores valores 

de a* para ‘Barrier 1’ (P. persica x P. davidiana) e ‘Cadaman’, em relação ao 

tratamento ‘Ishtara’, corroborando com os resultados obtidos no trabalho. 

Na Tabela 23, ao analisar os valores de b* (cor de fundo), o grupo de 

médias inferiores envolveu os porta-enxertos formados pelo grupo ‘Genovesa’, 

‘Ishtara’, ‘Flordaguard’, ‘Santa Rosa’ e ‘G x N.9’, proporcionado assim frutos menos 

amarelados. Resultados semelhantes foram encontrados por Rocha et al. (2007), na 

qual, observaram maiores valores para cor de fundo em ‘Tsukuba-1’ e ‘Capdeboscq’. 

No entanto, os mesmos autores não verificaram significância para luminosidade, cor 

de superfície e tonalidade de cor. Assim como no presente estudo, Picolotto et al. 

(2009), obtiveram valores elevados de b* com ‘Okinawa’, ‘Tsukuba-1’ e ‘Capdeboscq’, 

sob a cultivar ‘Chimarrita’.  

Para a tonalidade da cor (h°) observou-se que ‘Genovesa’, ‘Ishtara’, 

‘Flordaguard’ e ‘G x N.9’ enquadraram-se no grupo de menores ângulos hue, 
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proporcionando maior intensidade de cor vermelha nos frutos. Comiotto (2011), 

verificou resultados parecidos, atribuindo menores valores de h° ao porta-enxerto 

‘Flordaguard’, e maiores valores ao umezeiro (Prunus mume).  

A coloração da epiderme dos frutos é um dos principais critérios de 

escolha atribuídos pelo consumidor (GRIGELMO; MARTÍN, 2000), com preferência 

para a coloração vermelha. Segundo Mathias et al. (2008), a cor dos frutos evolui com 

o progresso da maturação sendo influenciada pela exposição a luz. A coloração 

avermelhada da epiderme dos frutos, aqui representada pelos parâmetros a* e ângulo 

h°, é proveniente da interceptação da luz pelo fruto, estimulando a síntese de 

antocianinas, que aceleram a expressão do gene para a enzima flavonóide-3-oglicosil 

transferase, enzima responsável pela pigmentação vermelha (TREVISAN et al., 

2004). Outra enzima que também pode estar envolvida na pigmentação dos frutos é 

a fenilamônia liase (PAL) (WILSON, 1994).  

‘Genovesa’ e ‘Ishtara’ induziram coloração de fruto mais atraente, pois 

os frutos estavam mais expostos a luz devido ao baixo enfolhamento das plantas e 

menor VC, MSP, CRM e CRMP (Tabelas 3, 6 e 7). Os frutos produzidos por estes 

genótipos apresentaram ratio elevado, todavia possuíram menor tamanho, 

desqualificando-os. 
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Tabela 23 - Média dos parâmetros de coloração (luminosidade (L*), cor de superfície 
(a*), cor de fundo (b*) e tonalidade da cor (h°)) de frutos da cultivar BRS 
Kampai combinada com 17 porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS 
Kampai autoenraizada (sem porta-enxerto), no ano de 2016. UTFPR, Câmpus 
Pato Branco, 2017. 

Tratamentos L* a* b* h° 

Barrier 61,51 b * 9,71 b 29,58 a 71,86 a 

Cadaman 59,72 c 11,53 b 28,27 a 68,32 a 

G x N.9 58,89 c 15,02 a 27,88 b 62,84 b 

Capdeboscq 61,09 b 12,85 b 28,58 a 67,01 a 

Genovesa 56,07 d 17,68 a 26,25 b 57,53 b 

Rigitano 60,99 b 13,37 b 28,54 a 66,28 a 

Clone 15 62,15 b 12,84 b 28,31 a 66,99 a 

México Fila 1 63,37 a 12,30 b 28,29 a 68,08 a 

I-67-52-4 61,66 b 11,15 b 29,21 a 69,87 a 

Tsukuba-1 60,75 b 11,94 b 28,97 a 68,64 a 

Tsukuba-2 59,97 c 13,56 b 28,55 a 65,40 a 

Tsukuba-3 59,74 c 13,46 b 28,02 a 64,65 a 

Okinawa 64,57 a 9,78 b 29,12 a 72,35 a 

Flordaguard 58,44 c 16,47 a 27,45 b 60,67 b 

Nemared 60,52 b 11,82 b 28,57 a 68,33 a 

Ishtara 58,85 c 16,30 a 27,11 b 60,62 b 

Santa Rosa 58,61 c 13,34 b 27,74 b 65,34 a 

Autoenraizado¹ 61,65 b 12,43 b 28,51 a 67,76 a 

Média 60,48  13,09  28,28  66,25  
C.V. (%) 3,21   21,79   3,95   7,51   

L*= Luminosidade (0 = preto; 100 = branco); a* = vermelho (+a = vermelho; - a = verde); b* = amarelo 

(+b = amarelo; - b = azul); ângulo hº (0º = vermelho; 90º = amarelo; 180º = verde; 360º = azul). * Médias 

não seguidas pela mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. C.V.: Coeficiente 

de variação. 

 

Com base na frequência de superioridade das variáveis analisadas, 

observa-se que, com exceção de ‘Cadaman’ e ‘I-67-52-4’, todos porta-enxertos foram 

superiores aos tratamentos ‘Capdeboscq’, ‘Okinawa’ e ‘Autoenraizado’ (Tabela 24). 

‘Capdeboscq’, que é um dos porta-enxertos mais utilizados no sul do Brasil, apenas 

ficou à frente de ‘Cadaman’, enquanto que ‘Okinawa’, mais utilizado na Região 

Sudeste do Brasil, foi superior a ‘Cadaman’, ‘Capdeboscq’ e ‘I-67-52-4. Isto demonstra 

que a maioria dos porta-enxertos testados devem ser avaliados a longo prazo nestas 

condições edafoclimáticas, com potencial para superar os porta-enxertos 

tradicionalmente utilizados no sul e sudeste brasileiro. Para esse conjunto de variáveis 
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se destacaram os porta-enxertos da série Tsukuba, que ocuparam as três primeiras 

posições no rank.  

Tabela 24 – Classificação dos tratamentos conforme a frequência de superioridade 
em 30 variáveis analisadas no ano de 2016. UTFPR, Câmpus Pato Branco, 
2017. 

Classificação Tratamentos Somatória da posição 

1° Tsukuba-3 231 

2° Tsukuba-1 249 

3° Tsukuba-2 255 

4° Ishtara 256 

5° Flordaguard 271 

6° Genovesa 273 

7° México Fila 1 285 

8° Nemared 285 

9° Clone 15 288 

10° G x N.9 292 

11° Santa Rosa 292 

12° Rigitano 296 

13° Barrier 297 

14° Autoenraizado 297 

15° Okinawa 303 

16° I-67-52-4 312 

17° Capdeboscq 318 

18° Cadaman 330 
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5. CONCLUSÕES 

 

Considerando as avaliações preliminares, nas condições 

edafoclimáticas do local do experimento, conclui-se que:  

O uso de diferentes porta-enxertos clonais influenciou a cultivar BRS 

Kampai no vigor, fenologia, produção e qualidade de frutos. 

‘Marianna 2624’ e ‘Mirabolano 29C’ são incompatíveis com a cultivar 

BRS Kampai e não podem ser utilizados como porta-enxertos de pessegueiro. 

Os tratamentos ‘Flordaguard’, ‘México Fila 1’, ‘Autoenraizado’ e ‘G x N.9’ 

induziram maior vigor à cultivar-copa, enquanto os porta-enxertos da série ‘Tsukuba’, 

‘Ishtara’, ‘I-67-52-4’ e ‘Cadaman’, os menores vigores.  

O porta-enxerto ‘G x N.9’ apresentou o período de floração mais 

compacto. 

Conforme a frequência de superioridade, os quatro melhores porta-

enxertos foram ‘Tsukuba-3’, ‘Tsukuba-1’, ‘Tsukuba-2’ e ‘Ishtara’. Os tratamentos 

‘Capdeboscq’, ‘Okinawa’ e ‘Autoenraizado’ não tiveram bom desempenho segundo 

esta metodologia, juntamente com ‘Cadaman’ e ‘I-67-52-4’.  

A cultivar BRS Kampai autoenraizada apresentou elevado vigor. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando-se em consideração a idade reduzida das plantas é necessário 

avaliar este pomar por maior período de tempo, a fim de se ter resultados mais 

concretos que auxiliem a indicar qual dos porta-enxerto testados é mais adaptado à 

Região Sudoeste do Paraná.  

Vêm se destacando, os porta-enxertos ‘Clone 15’ e ‘Rigitano’, pois são 

plantas de vigor baixo-médio e têm frutos de tamanho maior, porém deixam a desejar 

na qualidade (cor, SST, ratio). 

Quanto a qualidade de frutos, ‘Capdeboscq’ induziu frutos de maior DSF, 

MMF, SST e ratio, porém estas plantas apresentaram elevados VC, DTC, AST, MSP 

(verão 2016) e CRMP. Consequentemente, exigem maior intensidade de poda e 

produzem frutos de coloração inferior, devido à menor interceptação da luz solar pelo 

fruto. Além do mais, plantas de elevado vigor dificultam a realização dos tratos 

culturais e inviabilizam o adensamento do pomar. 
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Os porta-enxertos ‘Okinawa’ e ‘Capdeboscq’, apesar de serem muito 

utilizados para pessegueiro nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, não tiveram bom 

desempenho de acordo com a hipótese do trabalho. 

A eficiência produtiva é uma variável muito importante no ponto de vista 

de adensamento de pomares, em que são buscados porta-enxertos que reduzam o 

vigor da copa e mantenham produção satisfatória. Neste sentido se destacaram os 

tratamentos ‘Barrier’, ‘G x N.9’, ‘Nemared’, ‘Autoenraizado’ e os da série Tsukuba.  

Com base nos resultados encontrados para coeficiente de 

compatibilidade em campo, teor de clorofila nas folhas e na mortalidade de plantas 

visualizada em campo, é preciso fazer acompanhamento do desenvolvimento de 

plantas enxertadas sobre ‘Rigitano’, ‘Clone 15’, ‘Genovesa’, ‘Cadaman’, ‘Santa Rosa’, 

‘Ishtara’ e ‘G x N.9’, para observar se elas manifestam sintomas de incompatibilidade 

a longo prazo. Vale salientar que outras combinações enxertadas, que até o momento 

vêm se desenvolvendo normalmente, podem expressar sinais de incompatibilidade 

com o passar do tempo. 
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Apêndice A – Umidade relativa média (%) e temperatura média (°C) entre os meses 

de abril a setembro de 2016, registradas na estação climatológica do Pomar 
Experimental. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 

 
 
Apêndice B – Datas de ocorrência de geadas e temperaturas mínimas, registradas na 

estação climatológica do Pomar Experimental, em 2016. UTFPR Câmpus 
Pato Branco, 2017. 

Data Temperatura mínima (°C) 

07/junho 0,8 
08/junho -1,2 
09/junho -2,3 
10/junho -0,8 
11/junho -3,1 
12/junho -2,4 
07/julho 0,1 
17/julho 0,4 
18/julho -0,8 

22/agosto 0,2 
07/setembro 0,0 
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Apêndice C – Diâmetro de tronco no ponto de enxertia de pessegueiros da cultivar 

BRS Kampai enxertados sobre ‘Rigitano’ (A), ‘Flordaguard’ (B), ‘Capdeboscq’ 
(C), ‘G x N.9’ (D), ‘Clone 15’ (E) e ‘Genovesa’ (F). UTFPR Câmpus Pato 
Branco, 2017. 
Fonte: André Luiz Varago, 2017 

 

 
Apêndice D – Frutos da cultivar BRS Kampai colhidos dos tratamentos Autoenraizado 

(A) e ‘Genovesa’ (B). UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 
Fonte: André Luiz Varago, 2017 
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Apêndice E – Planta da cultivar BRS Kampai sobre o porta-enxerto ‘Genovesa’, em 

27 de outubro de 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 
Fonte: André Luiz Varago, 2017 
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Apêndice F – Planta da cultivar BRS Kampai sobre o porta-enxerto ‘Tsukuba-1’, em 
06 de novembro de 2016. UTFPR Câmpus Pato Branco, 2017. 
Fonte: André Luiz Varago, 2017 

 
 

Apêndice G - Resumo da análise da variância (ANOVA) para as variáveis diâmetro de 
tronco no ponto de enxertia (DTU), 5 cm acima (DTC) e 5 cm abaixo do ponto 
de enxertia (DTPE), área de secção de tronco (AST) e coeficiente de 
compatibilidade em campo (CCC) da cultivar BRS Kampai combinada com 19 
porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem 
porta-enxerto), no ano de 2015. UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017. 

FV GL 
Quadrado médio 

DTU DTC DTPE AST CCC 

Blocos 5 1,60 1,92 1,71 77,99 0,013 
Porta-enxertos 19 3,74** 3,82** 4,56** 77,30** 0,12** 
Resíduo 95 0,53 0,45 0,48 14,49 0,015 

Média   3,87 3,21 3,28 8,93 11,831 
C.V. (%)   18,63 20,76 21,09 42,62 1,046 

** Significativo a 1% (p≤0,01) de probabilidade de erro pelo teste F; FV: Fontes de variação; GL: Graus 

de liberdade; C.V.: Coeficiente de Variação. 
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Apêndice H - Resumo da análise da variância (ANOVA) para as variáveis massa seca 

de poda mensurada no inverno (MSP I), altura de planta (AP), volume de copa 
(VC) e área foliar média por folha (AMF) da cultivar BRS Kampai combinada 
com 19 porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai 
autoenraizada (sem porta-enxerto), no ano de 2015. UTFPR, Câmpus Pato 
Branco, 2017. 

FV GL 
Quadrado médio 

MSP I AP VC AMF 

Blocos 5 33,47 0,126 0,049 199,34 
Porta-enxertos 19 209,90** 0,935** 0,337** 44,623** 
Resíduo 95 25,80 0,059 0,033 11,75 

Média   308,87 1,924 1,833 27,54 
C.V. (%)   31,82 12,672 10,949 12,44 

** Significativo a 1% (p≤0,01) de probabilidade de erro pelo teste F; FV: Fontes de variação; GL: Graus 
de liberdade; C.V.: Coeficiente de Variação. 
 

Apêndice I - Resumo da análise da variância (ANOVA) para as variáveis teor de 
Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), Clorofila A (CL A), Clorofila B (CL B) 
e Clorofila total (CL total) nas folhas de pessegueiro da cultivar BRS Kampai 
combinada com 19 porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai 
autoenraizada (sem porta-enxerto), no ano de 2015. UTFPR, Câmpus Pato 
Branco, 2017. 

FV GL 
Quadrado médio 

N P K CL A CL B CL total 

Blocos 5 0,86 0,009 0,78 31,97 2,26 33,42 
Porta-enxertos 19 0,42** 0,007** 0,28** 14,16** 5,32** 34,22** 
Resíduo 95 0,11 0,001 0,18 5,98 1,29 11,20 

Média   42,42 3,042 29,31 39,04 9,62 48,66 
C.V. (%)   7,72 11,382 14,34 6,26 11,83 6,88 

** Significativo a 1% (p≤0,01) de probabilidade de erro pelo teste F; FV: Fontes de variação; GL: Graus 

de liberdade; C.V.: Coeficiente de Variação. 

 

Apêndice J - Resumo da análise da variância (ANOVA) para as variáveis diâmetro de 
tronco no ponto de enxertia (DTU), 5 cm acima (DTC) e 5 cm abaixo do ponto 
de enxertia (DTPE), área de secção de tronco (AST), coeficiente de 
compatibilidade em campo (CCC) e massa seca de poda, mensuradas no 
verão (MSP V) e no inverno (MSP I) da cultivar BRS Kampai combinada com 
17 porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada 
(sem porta-enxerto), no ano de 2016. UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017. 

FV GL 
Quadrado médio 

DTU DTC DTPE AST CCC MSP V MSP I 

Blocos 5 1,54 3,06 2,36 376,86 0,015 54,54 219,41 
Porta-enxertos 17 4,56** 4,37** 4,64** 613,27** 0,082** 217,60** 86,57** 
Resíduo 85 1,33 1,46 1,04 191,99 0,013 94,24 39,53 

Média   7,73 7,51 6,91 45,83 11,864 1494,18 595,78 
C.V. (%)   14,94 16,10 14,74 30,24 0,944 26,09 27,07 

** Significativo a 1% (p≤0,01) de probabilidade de erro pelo teste F; FV: Fontes de variação; GL: Graus 

de liberdade; C.V.: Coeficiente de Variação. 



95 
 

 

Apêndice K - Resumo da análise da variância (ANOVA) para as variáveis altura de 
planta (AP), volume de copa (VC), comprimento de ramos mistos (CRM), 
comprimento de ramos mistos removidos na poda (CRMP), eficiência de poda 
(Ef. Poda) e área foliar (AF) da cultivar BRS Kampai combinada com 17 porta-
enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem porta-
enxerto), no ano de 2016. UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017. 

FV GL 
Quadrado médio 

AP VC CRM CRMP Ef. Poda AF 

Blocos 5 0,11 0,12 5,18 5,00 468,20 80,37 
Genótipos 17 0,21ns 0,26** 3,37** 4,10** 181,04ns 169,71** 
Resíduo 85 0,12 0,11 1,30 1,54 124,06 2516,00 

Média   2,73 4,38 56,00 35,86 61,08 46,73 
C.V. (%)   12,77 14,23 15,37 21,02 18,24 10,73 

** Significativo a 1% (p≤0,01) de probabilidade de erro pelo teste F; ns Não significativo; FV: Fontes de 

variação; GL: Graus de liberdade; C.V.: Coeficiente de Variação. 

 

Apêndice L - Resumo da análise da variância (ANOVA) para as variáveis teor de 
Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), Clorofila A (CL A), Clorofila B (CL B) 
e Clorofila total (CL total) nas folhas de pessegueiro da cultivar BRS Kampai 
combinada com 17 porta-enxertos de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai 
autoenraizada (sem porta-enxerto), no ano de 2016. UTFPR, Câmpus Pato 
Branco, 2017. 

FV GL 
Quadrado médio 

N P K CL A CL B CL total 

Blocos 5 0,055 0,004 0,345 7,36 0,53 10,35 
Porta-enxertos 17 0,209** 0,001** 0,452** 25,86** 3,43* 47,62** 
Resíduo 85 0,070 0,000 0,115 8,19 1,11 14,95 

Média   28,50 2,35 21,10 27,43 7,80 35,23 
C.V. (%)   9,30 8,38 16,07 10,43 13,49 10,98 

** e * Significativo a 1% e a 5% de probabilidade de erro, respectivamente, pelo teste F; FV: Fontes de 

variação; GL: Graus de liberdade; C.V.: Coeficiente de Variação. 

 

Apêndice M - Resumo da análise da variância (ANOVA) para as variáveis densidade 
de gemas floríferas (DGF) e de gemas vegetativas por centímetro (DGV) e 
percentual de floração (% Flor.), brotação (% Brot.) e de frutificação efetiva 
(Frutif. efetiva) da cultivar BRS Kampai combinada com 17 porta-enxertos de 
pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem porta-enxerto), no 
ano de 2016. UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017. 

FV GL 
Quadrado médio 

DGF % flor. Frutif. efetiva (%)  DGV % brot. 

Blocos 5 0,0036 245,01 171,50 0,0015 87,79 
Porta-enxertos 17 0,0048ns 510,93** 339,36ns 0,0026* 67,61ns 
Resíduo 85 0,0064 146,20 205,60 0,0015 45,91 

Média   0,4290 57,86 79,03 0,2947 91,82 
C.V. (%)   18,5857 20,90 18,14 12,9609 7,38 

** e * Significativo a 1% e a 5% de probabilidade de erro, respectivamente, pelo teste F; ns Não 

significativo; FV: Fontes de variação; GL: Graus de liberdade; C.V.: Coeficiente de Variação. 
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Apêndice N - Resumo da análise da variância (ANOVA) para as variáveis número de 
frutos por planta (NFP), produção estimada por planta (PP), produtividade 
estimada por hectare (Pha) e eficiência produtiva em relação à área de secção 
de tronco (EPAST) da cultivar BRS Kampai combinada com 17 porta-enxertos 
de pessegueiro e da cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem porta-enxerto), 
no ano de 2016. UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017. 

FV GL 
Quadrado médio 

NFP PP Pha EPAST 

Blocos 5 10,67 0,614 0,429 0,002 
Porta-enxertos 17 5,58ns 0,60ns 0,421ns 0,0028* 
Resíduo 85 3,95 0,387 0,270 0,001 

Média   96,02 9,200 6,691 0,210 
C.V. (%)   20,65 19,907 19,126 3,517 

** e * Significativo a 1% e a 5% de probabilidade de erro, respectivamente, pelo teste F; ns Não 

significativo; FV: Fontes de variação; GL: Graus de liberdade; C.V.: Coeficiente de Variação. 

 

Apêndice O - Resumo da análise da variância (ANOVA) para as variáveis firmeza de 
polpa com casca (FCC), firmeza de polpa sem casca (FSC), sólidos solúveis 
totais (SST), acidez total titulável (ATT), ratio (SST/ATT) e pH de frutos da 
cultivar BRS Kampai combinada com 17 porta-enxertos de pessegueiro e da 
cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem porta-enxerto), no ano de 2016. 
UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017. 

FV GL 
Quadrado médio 

FCC FSC SST ATT Ratio pH 

Blocos 5 17,04 40,47 0,80 0,005 24,26 0,013 
Porta-enxertos 17 25,06ns 43,074** 1,14** 0,003** 15,62** 0,003ns 
Resíduo 85 14,99 11,89 0,40 0,001 6,18 0,002 

Média   77,19 60,76 10,71 0,424 25,56 4,510 
C.V. (%)   5,02 5,67 5,93 7,745 9,72 1,079 

** Significativo a 1% (p≤0,01) de probabilidade de erro pelo teste F; ns Não significativo; FV: Fontes de 

variação; GL: Graus de liberdade; C.V.: Coeficiente de Variação. 

 

Apêndice P - Resumo da análise da variância (ANOVA) para as variáveis massa 
média de fruto (MMF), diâmetro sutural do fruto (DSF), luminosidade (L*), cor 
de superfície (a*), cor de fundo (b*) e tonalidade da cor (h°) de frutos da 
cultivar BRS Kampai combinada com 17 porta-enxertos de pessegueiro e da 
cultivar BRS Kampai autoenraizada (sem porta-enxerto), no ano de 2016. 
UTFPR, Câmpus Pato Branco, 2017. 

FV GL 
Quadrado médio 

MMF DSF L* a* b* h° 

Blocos 5 270,73 10,58 28,26 38,49 3,18 110,16 
Porta-enxertos 17 988,37** 52,35** 23,30** 28,10** 3,81** 90,87** 
Resíduo 85 145,70 6,30 3,76 8,13 1,25 24,75 

Média   96,26 56,61 60,48 13,09 28,28 66,25 
C.V. (%)   12,54 4,43 3,21 21,79 3,95 7,51 

** Significativo a 1% (p≤0,01) de probabilidade de erro pelo teste F; FV: Fontes de variação; GL: Graus 

de liberdade; C.V.: Coeficiente de Variação. 

 


