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No cultivo da macieira, em regiões de inverno ameno, é importante o 
conhecimento do acúmulo de horas de frio hibernal, desta forma pode-se 
selecionar cultivares com maior ou menor exigência para cada região 
produtora. O inadequado suprimento de frio afeta de forma negativa a 
uniformidade de brotação das plantas. Apesar da exigência em frio das 
principais cultivares produzidas no Sul do Brasil já serem conhecidas, pouco 
se sabe a respeito do requerimento de frio dos porta-enxertos. O objetivo 
deste trabalho foi estimar a necessidade de acúmulo de frio para superação 
da dormência e a uniformidade de brotação dos porta-enxertos G.213 e M.9. 
O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Fruticultura de 
Clima Temperado da Embrapa Uva e Vinho, Vacaria-RS, Brasil. Nos anos 
de 2014 e 2015, foram avaliados 4 níveis de acúmulo de frio, sendo 400, 
600, 800 e 1000 horas abaixo de 7,2ºC. As plantas foram acondicionadas 
em câmara fria com temperatura de 2 a 4ºC até atingirem o acúmulo de 
horas frio estipulado. Então, foram transferidas para câmara fitotron com 
temperatura de 20 a 22ºC, 12 horas de fotoperíodo e umidade relativa de 
70% e ali permaneceram até atigirem a brotação constante, sendo avaliado 
o número de gemas brotadas semanalmente. Os resultados indicam que o 
porta-enxerto G213 teve maior uniformidade de brotação do que o porta-
enxerto M9. A maior desuniformidade de brotação do M.9 não permitiu 
estimar a necessidade de acúmulo de frio hibernal deste porta-enxerto. Para 
o G.213, o acúmulo de frio hibernal parece estar ao redor de 800 horas 
abaixo de 7,2ºC.  
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