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A cultura da pereira, no Brasil, se caracteriza
por uma forte dependencia de importac;:6espara
o abastecimento do mercado intemo. Adicional-
mente, 0 cultivo desta especie tem se mantido
estagnado em termos de area e produtividade. 0
meio cientffico brasileiro vem identificando pro-
blemas tecnicos e comerciais que podem estar
relacionados a esta estagnac;:ao.Do ponto de vista
tecnico, a indefinic;:aoou mesmo inexistencia de
cultivares adaptadas as regi6es potencial mente
produtoras, a deficiencia de tecnologias de mane-
jo, a inexistencia de porta-enxertos adaptados,
bem como 0 abortamento de gemas florais sao
alguns entTaves a expansao da cultura.

Ate pouco tempo, os porta-enxertos em-
pregados no Brasil para pereira eram basica-
mente de Pyrus betulaefolia e P. calleryana.
Os marmeleiros eram pouco empregados em
func;:aode sua maior debilidade quanta ao cres-
cimento e vigor. Os novos plantios tem sido
feitos com marmelos, porem as respostas pro-
dutivas tern sido bastante variaveis. As obser-
vac;:6esfeitas com estes porta-enxertos em ou-
tros paises indicam que, quando os marmelos
sao empregados em solos menos "vocaciona-
dos" a pereira ocorrem prejufzos na atividade
vegeto-produtivos das plantas.

Como caracteristicas gerais, pode-se dizer
que os porta-enxertos de Pyrus sao vigorosos,
com boa afinidade de enxertia, resistentes as
temperaturas extremamente baixas, compati-
veis e adaptaveis a maioria dos tipos de solo.
Apresentam, em sua grande maioria, alguma
tolerancia e/ou resistencia a doenc;:as,enquanto
que porta-enxertos de marmeleiro tern menor
vigor, maior precocidade, melhor tamanho de
fruto e menor suscetibilidade ao declfnio.

No caso do genero Pyrus,ja foram obtidos
porta-enxertos com caracteristicas positivas de
resistencia a doenc;:ase a condic;:6es adversas e
menor vigor. E 0 caso de Fox 11 e Fox 16,
originario na Italia; de Pyriam, originario na
Franc;:a;da serie OH x F, com origem nos Esta-
dos Unidos e Pyrodwarf, com origem naAle-
manha (Figura 0 I).

A serie OH x F (ex. Farold ® 69 Dymir e

que a partir da setima ou oitava folha, a produ-
c;:aose toma significativamente superior, prova-
velmente devido a maior afinidade de enxertia.
Na Franc;:afoi testado somente sob 'William's' e
'Guyot'. Ja os porta-enxertos da serie Fox, ob-
tidos na Universidade de Bolonha, Italia, sao
pouco exigentes em termos de solo e apresen-
tam 6tima afinidade com as cultivares de pereira
mais difundidas. 0 'Fox II' e vigoroso (um
pOllCOmais que 0 'BA 29') e permite plantios
de ate 2500 plantas/ha, com entrada em produ-
c;:aoprecoce, com boa eficiencia produtiva.

Existe urn born numero de cultivares de
marmeleiro disponfveis como porta-enxerto
para a pereira, pOl'em em regi6es e condic;:6es
edafoclimaticas limiares, estes podem nao ex-
pressar satisfatoriamente seu potencial vege-
to-produtivo. Dentre os marmelos pode-se ci-
tar 0 marmelo A, marmelo C, BA 29, Sydo,
Adams, EMH, CTS 212, dentre outros.

o marmelo A possui vigor mediano, sendo
incompativel com Beurre Bosc, Packham's
Triumph, William's, Winter Cole, Abate Fetel,
Kaiser, Josephine e com as cultivaresjapone-
sas. Indicado para altas densidades de plantio.
Confere rapida entrada em produc;:ao,mas tem
dificuldade de manter 0 padrao produtivo ao
longo do tempo. Um dos marmelos mais inte-
ressantes para medias densidades, devido a boa
capacidade produtiva e qualidade induzida ao
fruto. 0 marmelo C tambem tem vigor media-
no (40% do BA 29). Em func;:ao do sistema
radicular superficial, tem limitada tolerancia ao
estresse hidrico e termico, a ponto de ser indis-
pensavel a adoc;:aode irrigac;:ao. Incompatfvel
com 'Beurre Bosc', 'Packham's Triumph',
'Winter Cole', 'Josephine', 'Cascatense' ecul-
tivares japonesas. Na Italia, e indicado para
plantios intensivos com' Abate Fetel', 'Deca-
na del Comizio' e 'Conference'. Mais utiliza-
do para plantios em altfssima densidade (mais
de 10.000 plantas/ha). Dentre os marmelos, e
o menos tolerante aos fatores de estresse devi-
do ao seu limitado vigor e estrutura radicular.
o 'BA 29', por sua vez, tem vigor superior ao

'C' e ao 'Sydo'. Pouca afinidade com 'Beurre
Bosc' e 'Dr. Jules Guyot' e afinidade escassa
com 'William's' e 'Kaiser'. Em combinac;:aocom
'Abate Fetel', deve-se usar interenxerto. Tem
rapida entrada em produc;:ao e produtividade
elevada. Na Italia, e 0 porta-enxerto mais di-
fundido, apesar de que nos ultimos anos, os
marmelos menos vigorosos estao sendo prefe-
ridos para altas densidades. E, entre os marme-
los, aquele que mais tolera fatores de estresse
em virtude de sua rusticidade. 0 marmeleiro
'Sydo' possui vigor ligeiramente inferior ao 'BA
29', adequado para plantios em media-alta den-
sidade (ate 4000 plantas/ha). E um porta-en-
xerto que esta em expansao. Em termos de qua-
lidade e entrada em produc;:ao,e comparavel ao
'BA29'. Indicado para' Abate FeteI' e
'William's' (somente com filtro), 'Conferen-
ce', 'Kaiser' e 'Decana del Comizio'. 'CTS 212'
e uma selec;:aoitaliana de marmelo que se adap-
ta a diversos tipos de solo, exceto solos areno-
sos. 0 vigore ligeiramente inferior ao marmelo
A. A frutificac;:aoe precoce, com produtividade
elevada. Boa afinidade de enxertia com as prin-
cipais cultivares. Certa desafinidade com' Abate
Fetel', que pode se manifestar mesmo depois
do 5-6 anos da enxertia. Necessita de irrigac;:ao
e e pouco tolerante ao replantio. 0 marmelo
Adams e 0 porta-enxerto mais utilizado na
Belgica e Holanda, tendo 0 inconveniente de
apresentar pouca afinidade com as culti vares
mais difusas, exigindo 0 usa de interenxerto. 0
vigor reduzido (60% do BA 29) garante entra-
da em produc;:aoprecoce, boa eficiencia produ-
tiva, sobretudo com cultivares vigorosas como
'Decana del Comizio'. J Pesquisadora da Em-
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A serie OH x F (ex. Farold ® 69 Dymir e
Farold® 40 Daygon) e uma das mais recentes
que produziu uma escala de porta-enxertos
para diferentes dimas e tipos de solo. A gran-
de maioria dos porta-enxertos desta serie
nlio se multiplica bem por estaquia lenho-
sa. 'Pyrodwarf' e urn franco clonal (Old
Home x Buona Luisa) obtido no Alemanha,
urn porta-enxerto de baixo vigor (menor
que 0 BA 29), recomendado para densidade
de plantio mais elevadas, para 0 qual nlio
foram identificadas incompatibilidades de
enxertia. Induz alta eficiencia produtiva e alta
precocidade. 'Pyriam' e uma sele<;aodePyrus
communis obtida no INRA d' Angers que in-
duz vigor superiorao 'BA 29' e ao 'Farold 69'.
A produtividade e similar a do 'BA 29', sendo

Mannelo C Sydo Adams CTS 212 Mannelo A Fox 11 BA 29 Franco
Figura 1. Representa"lio do vigor induzido por porta-enxertos clonais (seis marmelos e 0 'Fox 11') e urn obtido de semente,

usando como padrlio 0 marmelo A. Fonte: Sansavini (2007)
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Dois importantes eventos acontecem este ano no Brasil em ambito internacioal e
com duas frutas muito consumidas mundialmente: 0 Prom usa-banana (Salvador) e 0

Papaya Brasileiro-mamao (Porto Seguro), reunindo a cadeia cientifica e comercial
destas frutas que nao so alimentam milhares de pessoas como tambem geram milha-
res de empregos, principalmente no Nordeste. 0 seu JF traz nesta edi.;ao a programa-
.;ao dos eventos e ira acompanhar com publica.;oes tecnicas e 0 raio X destas fr~tiferas
que sao a base da economia de muitas cidades brasileiras. Segundo Edson Pento Amo
rim, coordenador do Prom usa, 0 evento tern como tradi.;ao atualizar os diferentes
segmentos do agronegocio de bananeira em rela.;ao a novidades de pesquisa. "Serao
discutidos os avan.;os tecnologicos da cadeia produtiva da banana, com destaque para
quatro areas: praticas culturais e fitossanidade; diversidade e melhoramento geneti-
co; pos-colheita, marketing e comercializa.;ao; e desafios e oportunidades para usos
alternativos", explica. Cada sessao consistira de palestras, apresenta.;oes orais, ses-
sao de posteres e forum de discussao. E Jorge Loyola do mamao disse "nossa expecta-
tiva e que nao seja mais urn evento de Papaya Brasil. Esperamos que os gargalos da
cadeia produtiva sejam elucidados. Sao tres os desafios: pequeno mimero de varieda-
des utilizadas no sistema de produ.;ao; a parte fitossanitaria, relacionada ao proble-
ma muito serio de doen.;as ftingicas e viroticas; e as questoes de mercado, relaciona-
das as elevadas exigencias do mercado internacional", completa.Veja + pag. 15 e 16

Madri espera grande
publico na 3a Fruit

Attraction em outubro

Macadamia, fruta se
desenvolve bem em

MG, SP e ES

Sustenta.;ao latada e ate 50%
mais produtiva - Sistema de condu-
.;aoe 0 mais indicado para 0 maracu-
ja, alem de poliniza.;ao manual e
profundidade do plantio.Segundo 0
pesquisador da Epagri (Empresa de
Pesquisa Agropecuaria e Extensao
Rural de Santa Catarina) Ademar
Brancher, antes do plantio, 0 agri-
cultor deve escolher a area com mui-
to criterio, pois nem todas as regiOes
sao propicias para 0 cultivo.Ele deve
conversar com os tecnicos de sua re-
giao, com vizinhos que ja plantam 0

maracuja e preparar a area com base em uma analise de solo. "Com isso, ele sabera que
tipo de aduba.;ao e corre.;ao sao necessarias para a cultura. Ja na parte de comercializa.;ao,
ele deve conversar com possiveiscompradores para saber onde vai vender posteriormente
sua prodw;ao", orienta 0 pesquisador. Quando 0 assunto e corre.;ao do solo, 0 agricultor
deve estar atento aos adubos corretivos, organicos e ao calcario. Brancher diz que eledeve
aproveitar a ocasiao e fazer tambem a cobertura do solo com forma.;ao de palhada. Basta
que depois, antes da forma.;ao do pomar, ele maneje essa palhada de forma que ela seque
e forme a cobertura que e utilizada para 0 plantio direto em diferentes regioes do pais.
"Na hora do plantio, 0 produtor deve usar mudas de qualidade que nao sejam contamina-
das por doen.;as, como a bacteriose ou nematoides. Alem disso, se nao houver umidade
suficiente no solo, ele deve fazer irriga.;ao. Ja 0 plantio deve ser feito na mesma profun-
didade na qual a muda se encontrava no viveiro", explica. 0 pesquisador fala ainda sobre
a sustenta.;ao. Ele conta que, no Brasil, sao usados como sustenta.;ao os sistemas de
espaldeira ou cerca, onde se utiliza apenas urn fio de arame. No entanto, na regiao sui de
Santa Catarina, 0 sistema mais utilizado e 0 de parreira ou latada, onde se forma urn
tendal em cima do pomar, fechando toda a area. "Esse sistema e mais produtivo, ja que a
produtividade do sistema de espaldeira pode ser ate 50% menor. No entanto, 0 produtor
que optar por ele deve ter equipamentos motorizados de pulveriza.;ao, em fun.;ao do alto
volume de calda necessaria para a realiza.;ao dos tratamentos fitossanimrios", orienta 0

pesquisador. Veja materia pagina 9
Recivitis e criada e setor

vitivinicola recebe
mais recursos para

pesquisa no pais


