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O adubo orgânico é muito utilizado na formação de pomares de pêssego, 
porém pouco se sabe da dosagem necessária para um bom desenvolvimento 
da planta. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento de 
pessegueiros jovens submetidos a diferentes dosagens de adubo orgânico. O 
experimento foi conduzido a campo, em um Cambissolo Húmico, na Sede da 
Embrapa Uva e Vinho, Bento Goncalves, RS, onde os pessegueiros da 
cultivar São Pedro, sobre o porta-enxerto Okinawa, foram plantados em um 
espaçamento de 1,5 x 5 metros. Adicionou-se doses crescentes de adubo 
orgânico, durante três anos consecutivos. Os tratamentos foram compostos 
por doses de 0, 18, 36, 72 e 144 kg de adubo orgânico por planta. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em três 
repetições onde foram avaliados, o diâmetro do tronco e o peso da poda 
seca. Os resultados demonstram que a dose de 144 kg de adubo orgânico se 
obteve maiores valores de diâmetro e de peso de poda, seguido da dose de 
72, 36 kg. A testemunha sem adubo e a dose de 18 kg apresentaram os 
menores valores de crescimento.  
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