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Para a produção de mudas de porta-enxertos de videiras deve-se considerar 
a capacidade de brotação e enraizamento dos mesmos. Sendo assim, o 
objetivo deste trabalho foi verificar a viabilidade de produção de mudas de 
porta-enxertos das cultivares IAC-572, IAC-766 e Freedom, nas condições 
climáticas da região noroeste do Estado de São Paulo. O material foi 

para estimular o enraizamento, na concentração de 10 ppm, sendo 
mergulhadas por dez segundos e, em seguida, plantadas em tubetes 
medindo 15 cm de comprimento e 5 cm de diâmetro. Os tubetes foram 
preenchidos com substrato comercial, vermiculita e superfosfato simples 
granulado e posicionados em bandejas com capacidade para 54 unidades 
no dia 23/04/2018, sendo duas gemas para enraizamento e duas ou três 
gemas para a brotação da parte aérea. As bandejas com os tubetes foram 
acondicionadas em bancadas de madeira suspensas, cobertas com tela 
plástica de 50% de sombreamento e irrigadas diariamente com 
microaspersores. Foram realizadas contagens semanais de brotações a 
partir de 15 dias após o plantio. O enraizamento foi avaliado aos 56 dias 
após o plantio. Os resultados indicam que o IAC-572 possui maior potencial 
de brotação da parte aérea em relação às cultivares Freedom e IAC-766. A 
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