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Resumo 

 A obtenção de porta-enxerto de pessegueiro através de sementes apresenta 
como inconveniente a segregação genética para porta-enxertos obtidos através da 
hibridação. Em vista disso, a propagação dos mesmos através da estaquia torna-se uma 
prática com possibilidade de utilização, visando à obtenção de material com fidelidade 
genética e de fácil execução. Entretanto, certos genótipos podem apresentar baixo 
enraizamento com este método de propagação. Desta forma, a utilização do ácido 
indolbutírico (AIB) pode propiciar maior percentual de enraizamento por estacas, 
entretanto, a concentração ideal de aplicação deste biorregulador não está definida para 
cada genótipo de pessegueiro. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da 
aplicação de diferentes concentrações de AIB no enraizamento de estacas de 
pessegueiro. Estacas de oito genótipos porta-enxertos de pessegueiros, nomeados: 506, 
1701-2, 102-1, 102-2, 202-1, UFV 186, UFV 286 e ‘Okinawa’ foram tratadas com AIB 
nas concentrações de 0, 2.000 e 4.000 mg.L-1 e colocadas para enraizamento. O 
experimento foi conduzido em esquemas de parcelas subdivididas, delineamento 
inteiramente casualizado, 5 repetições e 10 estacas por unidade experimental. Após 90 
dias da aplicação do AIB foram avaliadas: porcentagem de estacas enraizadas, número 
de raízes por estaca, comprimento da maior raiz e número de folhas. Os resultados 
foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey e 
Scott-Knot a 5% de probabilidade. Os tratamentos com a aplicação das concentrações 
2.000 e 4.000 mg.L-1 AIB aumentaram significativamente o número de estacas vivas, 
número de raízes por estaca, comprimento médio da maior raiz, número de folhas, não 
havendo diferença significativa entre as concentrações aplicadas. A utilização de AIB 
proporcionou, nos genótipos maior porcentagem de estacas enraizadas. O genótipo 506 
apresentou os melhores percentuais de enraizamento para as concentrações de AIB 
testadas, com 26, 82 e 90% de enraizamento, respectivamente, nas concentrações 0, 
2.000 e 4.000 mg.L-1. 
 
Palavras-chave: Prunus persica, estaquia, fidelidade genética, enraizamento, ácido 
indolbutírico 
 
Abstract 

Propagation of potential peach rootstocks by cuttings with IBA use. 
Hybrid peach rootstock propagated by seeds can result plants with different 

heights and growth traits due genetic segregation. The propagation by cuttings 
possibilities to obtain plants with genetic fidelity and uniformity. However, the rooting 
ability can vary among the rootstock genotypes, so that specific treatments can be 
necessary for an efficient propagation. Thus, the treatments with indolbutyric acid 
(IBA) can increase the rooting percentage of the cuttings; however, the dose of this bio 
regulator has to be optimized for each peach genotype. The aim of this study was to 
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evaluate the influence of different concentrations of IBA on rooting of cuttings of eight 
peach genotypes. Hardwood branches without leaves of eight peach rootstocks 
genotypes (506, 1701-2, 102-1, 102-2, 201-1, UFV 186, UFV 286 and ‘Okinawa’) were 
trated with 0, 2.000 and 4.000 mg.L-1 IBA. The experiment was performed in an 
entirely randomized split-plot design with three main plot factors (IBA concentrations) 
and eight sub factors (rootstock genotypes). Ninety days after the treatment with IBA, 
the percentage of cuttings living, rooted were evaluated as soon as the number of roots 
per cutting, average length of the largest root and leaf number.The data were submitted 
to analysis of variance and Tukey’s test and Scott-Knott tests, at 5% probability. The 
cuttings treated with 2.000 and 4.000 mg.L-1 IBA increased significantly the number of 
live cuttings, root number per cutting, length of the largest root, leaf number, fresh and 
dry weight of the roots in all genotypes tested, with no significant difference between 
the two concentrations. The IBA treatment increased significantly the rooting of the 
cuttings. The best rooting rate was obtained by genotype 506, with 26, 82 and 90% 
rooting, respectively, at 0, 2.000 and 4.000 mg.L-1 IBA. 
 
Keywords: Prunus persica, cutting, genetic fidelity, rooting, indolbutyric acid 
 
Introdução 

A principal forma de produção de mudas comerciais de pessegueiro é através da 
enxertia. A planta propagada por este método de propagação vegetativa é constituída 
basicamente por duas partes: o enxerto e o porta-enxerto. Dentre os principais 
problemas que a cultura do pessegueiro apresenta no Brasil, a falta de homogeneidade 
das plantas decorrente da propagação sexuada dos porta-enxertos merece destaque. Essa 
situação é agravada ainda mais na região Sul do País, onde são utilizados caroços 
advindos de diversas cultivares copas híbridas, obtidos de indústrias processadoras de 
pêssego, o que aumenta a variabilidade genética dos porta-enxertos (Mayer et al., 2005). 
As principais limitações do uso de sementes como porta-enxerto são o vigor elevado e a 
variabilidade genética, que associada a possibilidade da ocorrência de polinização 
cruzada e autofecundações de híbridos em pessegueiros, proporcionam um crescimento 
desuniforme nas plantas (Souza, 2014). Neste sentido, se faz necessário a propagação 
vegetativa dos porta-enxertos, visando manter as características genéticas de 
determinado cultivar.  

Dentre os métodos de propagação vegetativa com possibilidade de serem 
empregados, a estaquia seria mais indicada. A propagação por estaquia tem baixo custo 
e facilidade de execução, porém o percentual de enraizamento das estacas é muito 
variável, dependente de um grande numero de fatores internos e externos, tais como 
potencial genético da planta, balanço hormonal, tipo de estaca, condição fisiológica da 
planta mãe, época do ano para coleta, tipo de substrato, dentre outros (Wagner Júnior et 
al., 2011) 

Para a cultura do pessegueiro, de maneira geral, este método apresenta baixo 
percentual de enraizamento para as cultivares e nem sempre é viável, principalmente 
quando realizada com estacas lenhosas (Hoffmann et al., 2003). Entretanto o emprego 
de biorreguladores vegetais, além de outras técnicas, como nebulização, pode aumentar 
a porcentagem de enraizamento de estacas de pessegueiros (Wagner Júnior et al., 2011).  

A aplicação de biorreguladores vegetais é a técnica mais utilizada para tentar 
maximizar o percentual de enraizamento de estacas. O ácido indolbutirico (AIB) é o 
biorregulador mais empregado e mais eficiente no enraizamento de plantas (Dutra et al., 
1998). Vários trabalhos têm demonstrado que o uso de AIB é eficiente na emissão de 
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raízes, entretanto, a concentração ótima do biorregulador de crescimento em cada 
cultivar de pêssego ainda não é bem definida (Mindêllo Neto et al., 2004).  

No Brasil ainda são incipientes as iniciativas do uso de métodos de propagação 
vegetativa em escala comercial para a produção de porta-enxertos de pessegueiros. 
Apesar dos inúmeros trabalhos de pesquisa já realizados com a estaquia, a alporquia e a 
micropropagação, viveiristas e fruticultores ainda encontram muitas dificuldades para 
adotar um método vegetativo viável para a propagação de porta-enxertos do gênero 
Prunus spp (Mayer et al., 2012). Dessa forma, é importante realizar estudos que 
busquem soluções para carências existentes nesta área da fruticultura.  

Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo avaliar a influência de 
diferentes genótipos combinados com diferentes concentrações de ácido indolbutirico 
(AIB) no enraizamento de estacas de genótipos porta-enxertos de pessegueiros. 
 
Material e métodos 

O trabalho foi realizado na Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão (UEPE) 
Pomar do Fundão, Galpão Pós-colheita e em casa de vegetação pertencentes à 
UEPE/Pomar Campus do Departamento de Fitotecnia, da Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), localizada no município de Viçosa, Zona da Mata do Estado de Minas 
Gerais, Brasil. 

Foram coletadas estacas lenhosas sem folhas de oito genótipos de pessegueiro 
que apresentavam seis anos de idade. Dos oito genótipos coletados, sete foram advindos 
do Programa de Melhoramento Genético do Pessegueiro (Prunus persica) da UFV, 
cujas nomenclaturas são: 506, 1701-2, 102-1, 102-2, 202-1, UFV 186, UFV 286 e as 
genealogias apresentadas no Quadro 1. O genótipo ‘Okinawa’ foi incluído no trabalho 
por se tratar do porta-enxerto mais difundido no Brasil para as fruteiras do gênero 
Prunus e por possuir padrões conhecidos de enraizamento de suas estacas (Chagas et 
al., 2008). 

Após coletado, o material vegetativo, estas estacas foram tratadas com AIB nas 
concentrações de 0, 2.000 e 4.000 mg.L-1 e posteriormente colocados para enraizamento 
em casa de vegetação. 

Os tratamentos foram arranjados em parcelas subdivididas 8x3 (8 genótipos e 3 
concentrações de AIB) considerando como parcela as concentrações de AIB e como sub 
parcela os genótipos. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado 
com cinco repetições e 10 estacas por unidade experimental. Após 90 dias da instalação 
do experimento, foram avaliados os seguintes parâmetros: Porcentagem de 
enraizamento; número de raízes por estaca e comprimento da maior raiz (cm). A partir 
dos dados obtidos foi avaliado o efeito dos fatores (concentrações de AIB e genótipos) 
no enraizamento através da análise de variância, e a comparação das médias foi 
realizada pelo teste de Tukey e Scott-Knott a 5% de probabilidade. As análises foram 
realizadas utilizando-se o programa SAEG. 
 
Resultados e Discussão 

Com base na análise de variância dos dados, os resultados para porcentagem de 
estacas enraizadas para combinações de oito genótipos e três concentrações de AIB 
apresentou interação entre os fatores estudados (Quadro 2). 

Estes resultados demonstram a diferença do potencial de enraizamento em 
diferentes genótipos, Segundo Simão (1998) todas as raízes que não são do eixo 
embrionário são consideradas adventícias, e a capacidade que um caule tem para emitir 
raízes é característica varietal. O genótipo 506 apresentou, isoladamente, o maior 
percentual de enraizamento. Este genótipo foi obtido a partir da polinização aberta do 
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genótipo 1701-1 (Talismã X Adafuel), como descrito no Quadro 1. Entretanto o 
genótipo 1701-2 apresentou as piores performances de enraizamento neste trabalho e 
possui a mesma origem que o genótipo 506, porém não foi advindo de polinização 
aberta. É possível que tenha ocorrido segregação dos genes relacionados com a 
capacidade de enraizamento entre 1701-1 e 1701-2, recombinação na autofecundação de 
1701-2 ou mesmo hibridação entre 1701-1 com outro genótipo, uma vez que a 
autofecundação pode não ter ocorrido em função de que o pessegueiro, embora seja 
classificado como autógama, possua pequena taxa de cruzamento. 

Ainda, de acordo com o Quadro 2, o tratamento com AIB aumentou 
significativamente a porcentagem de estacas enraizadas para alguns genótipos. Os 
genótipos 506, 102-1, UFV 186 e UFV 206 apresentaram melhores resultados quando 
houve aplicação de AIB, entre as concentrações de 2.000 e 4.000 mg.L-1 não havendo 
diferença significativa entre as duas concentrações. Para os genótipos 102-2 e 202-1 a 
concentração que propiciou maior enraizamento foi 2.000 mg.L-1. As demais 
concentrações (0 e 4.000 mg.L-1) resultaram em enraizamento análogo. Para os 
genótipos ‘Okinawa’ e 1701-2 foram obtidos os piores resultados, com porcentagens 
quase nulas de enraizamento em todas as concentrações testadas, não havendo diferença 
significativa entre as três concentrações avaliadas.  

Houve efeito da concentração de AIB e o número de raízes por estacas (Quadro 
3). O tratamento com AIB aumentou significativamente o número de raízes por estaca, 
indicando que este regulador além de aumentar percentual de estacas enraizadas, 
proporciona a emissão de um maior número de raízes. 

As maiores médias foram observadas quando houve aplicação do ácido 
indolbutírico, sem diferença estatística entre as concentrações 2.000 mg.L-1 e 4.000 
mg.L-1 na ausência de AIB as médias foram baixas. 

O comprimento da maior raiz foi, também, de modo geral, positivamente 
influenciado pelo AIB (Quadro 3). Estacas tratadas com o biorregulador AIB 
apresentaram raízes maiores do que as não tratadas, não diferindo o comprimento entre 
as concentrações 2.000 mg.L-1 e 4.000 mg.L-1. Estacas não tratadas com AIB 
apresentaram comprimento médio da maior raiz de 3,07 cm. Já as estacas tratadas 
apresentaram comprimentos de 11,57 cm e 9,7 cm para as respectivas concentrações de 
2.000 mg.L-1 e 4.000 mg.L-1. Ocorrendo um incremento de 2,1 cm de comprimento de 
raiz na concentração de 2.000 mg.L-1  quando comparadas com a concentração de 4.000 
mg.L-1. 

O efeito foi positivo no comprimento da maior raiz, pelo uso do AIB, 
possivelmente permitiu a antecipação na emissão das raízes, o que possibilitou maior 
período de crescimento das mesmas (Oliveira et al., 2005). Não é interessante que uma 
estaca apresente uma ou poucas raízes, mas sim diversas raízes com bom 
desenvolvimento, pois na prática possibilita obter melhor sobrevivência das mudas após 
o transplantio (Mindêllo Neto et al., 2008).  

De acordo com o Quadro 3, observou-se diferença significativa na emissão de 
folhas pelas estacas quando se utilizou AIB. O número de folhas emitidas nas estacas 
tratadas com AIB não diferiu entre si, para a concentração de 2.000 mg.L-1 o numero 
médio de folhas foi (11,55) e para a concentração 4.000 mg.L-1 a media teve uma 
pequena redução (10,69) mas ambas tiveram número médio significativamente superior 
em relação à concentração testemunha em que não houve aplicação de AIB, 
apresentando apenas a média de (2,99). O incremento de 0,86 do número de folhas, 
verificado para a concentração de 2.000 mg.L-1, pode ser importante em termos práticos. 
Após o transplante da muda para o campo, esse acréscimo propicia um aumento da taxa 
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fotossintética da muda, que pode diminuir as taxas de mortalidade no campo e aumentar 
as chances de sobrevivência, além de um desenvolvimento mais rápido e vigoroso. 
 
Conclusões 

O genótipo 506 apresentou, isoladamente, o melhor desempenho percentual de 
enraizamento em todas as doses de AIB testadas, com 26, 84 e 90% de enraizamento, 
respectivamente, nas doses 0, 2.000 e 4.000 mg.L-1.  O tratamento com AIB aumentou o 
número de estacas enraizadas, número de raízes por estaca, comprimento médio da 
maior raiz e número de folhas, não havendo diferença significativa entre as doses 2.000 
e 4.000 mg.L-1. 
 
Referências 
Bruckner, C.H. 1987. Ocorrência de nanismo em ameixeiras (Prunus Salicina Lindl.) 

enxertadas sobre pessegueiros (Prunus persicae (L.) Batasch.). In: IX Congresso 
Brasileiro de Fruticultura. Campinas, p.107-109. 

Chagas, E.A., Pio, R., Neto, J.E.B., Sobierajski, G.D.R., Dall´orto, F.A.C. & Signorini, 
G. 2008. Enraizamento de estacas lenhosas de pessegueiro e clones de umezeiros 
submetidos à aplicação de AIB. Ciência e Agrotecnologia 32(3):986-991. 

Dutra, L.F., Tonietto, A. & Kersten, E. 1998. Efeito da aplicação de ethefon em 
ameixeira (Prunus salicina) e do AIB no enraizamento de suas estacas. Scientia 
Agricola 55(2):296-304. 

Hoffmann, A., Nachtigal, J.C. & Bernardi, J. 2003. Sistema de produção de  
pêssego de mesa na região da serra gaúcha. <http://www.embrapa.br>.  
Mayer, N.A., Pereira, F.M. & Santos, J.M. 2005. Resistência de clones de umezeiro e 

cultivares de pessegueiro a Meloidogyne incognita (Nemata: Heteroderidae). Revista 
Brasileira de Fruticultura 27(2):335-337. 

Mayer, N.A., Vargas, D.P., Cunha, P.M.D., Pereira, J.F.M. & Ueno, B. 2012. Clonagem 
de porta-enxertos de pessegueiro em citropotes. XXII Congresso Brasileiro de 
Fruticultura, Bento Gonçalves, p.5310-5313. 

Mindêllo Neto, U.R., Júnior, A.A.B. & Hirano, E. 2004. Efeito do ácido indolbutírico 
no enraizamento de estacas herbáceas de dois porta-enxertos de pessegueiro. Revista 
Brasileira Agrociência 10(4):433-437. 

Mindêllo Neto, U.R., Telles, C.A. & Biasi, L.A. 2008. Enraizamento adventício de 
estacas semilenhosas de cultivares de pessegueiro. Scientia Agraria 9(4):565-568 

Oliveira, A.P.D., Nienow, A.A. & Calvete, E.O. 2005. Qualidade do sistema radicular 
de estacas semilenhosas e lenhosas de pessegueiro tratadas com AIB. Revista 
Brasileira de Fruticultura 27(2):346-348. 

Simão, S. 1998. Tratado de Fruticultura. Piracicaba: Fealq, 1998. 700p. 
Souza, A.L.K. 2014. A clonagem de porta-enxertos afeta o comportamento inicial a 

campo de plantas de pessegueiro. Tese (Doutorado em Agronomia), Universidade 
Federal de Pelotas. 

Wagner Júnior, A.W., Neves, L.G., Pessoni, L.A., Alexandre, R.S. & Bruckner, C.H. 
2011. Melhoramento de porta-Enxertos. In: Bruckner, C.H. Fundamentos do 
Melhoramento de Fruteiras. Viçosa: UFV, 2001. 202p. 



 I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura | Sessão Fruticultura Temperada e Tropical 
!
!
!
!

!

!

29 ACTAS PORTUGUESAS DE HORTICULTURA | 1ª EDIÇÃO 
!

6!

 
Quadro 1 - Genealogia dos genótipos utilizados no experimento.  
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Quadro 2 - Porcentagem de estacas vivas enraizadas para combinações de oito 
genótipos e três concentrações de AIB. Médias seguidas com a mesma letra maiúscula, 
na coluna, e minúscula, na linha, não diferem significativamente entre si, ao nível de 5% 
de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 - Valores médios do número de raiz por estaca, comprimento de raiz e número 
de folhas para aplicação de diferentes concentrações de AIB. Médias seguidas pela 
mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste 
Tukey. 
 

!
!
!
!
!
!
!
!


