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O xaxim é um produto com grande
aceitação popular e é utilizado para o
cultivo de diversas espécies de plantas
ornamentais. É obtido a partir do caule
de plantas de ,
também conhecida como xaxim. Sua
extração, porém, é proibida, pois essa
espécie está ameaçada de extinção, o
que gerou a necessidade de busca por
produtos similares.

O emprega um
processo de produção inovador, pois
utiliza o enraizamento vegetal para
agregar o substrato e formar a
estrutura de vasos. Nessa produção, é
usado o milheto, uma planta de rápido
crescimento e de enraizamento
vigoroso, que, quando cultivado em
substrato adequado, forma um
emaranhado de raízes de grande
volume e gera estruturas com
características muito parecidas com as
do xaxim original. A tecnologia
emprega matéria-prima abundante e
renovável, e os vasos são produzidos
sem a utilização de cola ou resina.

Dicksonia sellowiana
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Emaranhado de raízes de
milheto cultivado em molde
preenchido por substrato
formando a estrutura do
xaxim agroecológico e corte
das plantas



Aplicação de cera derretida
nas paredes laterais, que
penetra alguns milímetros
na malha formada pelas
raízes e cria uma camada
que impede a sua
decomposição













A tecnologia de produção do xaxim agroecológico por
enraizamento foi desenvolvida e está sendo aperfeiçoada pela
Embrapa Agrobiologia. Encontra-se protegida por pedido de

patente depositado no INPI.

Mais informações sobre o método de produção do xaxim
agroecológico podem ser obtidas no site da

Embrapa Agrobiologia: www.cnpab.embrapa.br


