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No mercado, ainda predominam frutas importadas,
mas ha espac;o no comercio para produtos brasileiros
com boa qualidade e custos competitivos



VIDANA I
_~_~_ZE_N_D_A_COMO PLANTAR

OKIWIZEIRO
euma planta
rustica que nao
exige muitos
cuidados, mas 0

solo deve ser sadio

Ha cerca de duas deca-
das, quando ainda era
novidade por aqui, 0

kiwi atingia pre<;osal-
tos nas bancas de frutas do varejo
nacionaL Com 0 passar do tempo
e a expansao do numero de pro-
dutores brasileiros, sobretudo na
Regiao SuI, 0 valor da fruta foi se
ajustando a demanda domercado,
mas seu comercio nao deixou de
ser atraente.

Sendo a maior parte dos kiwis
vendidos no Brasil oriunda de
importa<;ao de paises como Chi-
le,Nova Zelandia e Italia, 0 cultivo
domestico conta ainda com urn
born potencial de mercado para
ser explorado. Alem disso, por
muitos anos, 0 plantio e 0 desen-
volvimento do kiwizeiro no pais
foram limitados, devido a pouca

disponibilidade de informa<;oes
especificas sobre aduba<;ao, pra-
gas, doen<;as e outros aspectos
importantes da cultura.

Dotado de grande vigor, baixa
predisposi<;ao a ataques de doen-
<;ase pouca necessidade de apli-
ca<;aode agrot6xicos, 0 kiwizeiro e
uma planta rustica que nao exige
muitos cuidados. 0 produtor inte-
ressado no plantio, porem, deve fi-
car atento quanta a escolha de urn
local adequado para realizar a ati-
vidade, a fim de evitar areas propi-
cias a ocorrencia de enfermidades
do solo, causa da morte de muitas
plantas em anos recentes, sobre-
tudo na regiao da Serra Gaucha.

Tendencia de consumo domer-
cado' as cultivares de kiwi sem
pelos, como golden king e yellow
king, nao possuem tanta rusti-

cidade. Elas estao entre as mais
suscetiveis ao ataque da mosca-
das- frutas, permitindo a inciden-
cia de fungos e 0 desenvolvirnento
de podridoes dos frutos.

Originario das regioes altas e
umidas do Vale do Rio Yang- Tze,
na China, 0 kiwi chegou aqui em
1971,por meio de sementes im-
portadas da Fran<;apelo Instituto
Agron6mico de Camp inas (lAC).
Em seguida, material genetico e
estacas enraizadas passaram a vir
da Nova Zelandia. Ii!!

·Samar Velho da Silveira e doutor em fitotecnica e
pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, Rua Livra-
mento, 515, Caixa Postal 130. Bento Gon<;alves (RS),
CEP 95700-000. tel. (54) 3455-8000

ONDE COMPRAR: viveiristas registrados no Mapa
(Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abasteci-
menta), que podem ser indicados pela Secretaria de
Agricultura municipal

MAISINFORMAC;:OES: Mapa (Ministerio da Agri-
cultura, Pecuaria e Abastecimento), Esplanada dcs
Ministerios, Blom 0, CEP 70043-900, Brasilia (OF),
tel (61) 3218-2828



" o kiwi equivale a seis laranjas, em rela<;aoavitamina (, e possui quantidades
grandes de potassic e f6sforo, Pode ser consumido in natura ou industrializado"

.»INiClO Com um ana de ante-

cedencia, no minimo, encomen-

de mudas com viveiristas idone-

as. Previamente, pode-se adqui-

rir dais ou tres exemplares, que

devem ser enviados para anali-

se em laboratorios de instituil;oes

de pesquisa e universidades da re-

giao, com a finalidade de garantir a

qualidade da plantal;ao.

». VARIEDADES Embora a plan-

ta tenha as dais sexes na mes-

ma flor, apenas um deles funcio-

na. Par isso, e necessaria a cultivo

proximo entre variedades femini-

nas (abott; allison; bruno; hayward;

monty; kramer; greensil; vicen-

te; tewi; gracie; jones; e elmwood)

e masculinas (matua; tomuri; m-3;

m51; m52; m54; m56; chieftain;

e autari). No pomar, sao comuns

as proporl;oes das variedades de

1:7e 1:8.

». PROPAGAl;AO 0 kiwizeiro

pode ser propagado par enxertia

sabre plantas da mesma especie

provenientes de sementes, esta-

cas enraizadas, estaquia direta au

micropropagal;ao. No Brasil, e co-

mum 0 usa de enxertia, mas vi-

veiristas consideram as semen-

tes mais uteis para a produl;ao de

porta-enxertos au para a obten-

l;ao de novas variedades. Desin-

fete com fungicida as componen-

tes do substrata da sementei-

ra (solo, casca-de-arroz e outros)

e assegure que as sementes sejam

oriundas de frutos sadios e de plan-

tas vigorosas.

». AMBIENTE 0 kiwizeiro pode

ser plantado tanto em regioes se-

cas e quentes, com temperaturas

de ate 40 'C, quanta em areas bas-

tante frescas. Leve em considera-

l;ao a acumulo de frio hibernal na

escolha do local. A faixa ideal e en-

tre 500 e 700 horas de temperatura

igual au abaixo de 7,2 '(, Quando em

dormencia, no periodo do inverno, a

planta e muito resistente as baixas

temperaturas, porem, abaixo de 4 'C,

as gemas na fase inicial da brotal;ao

podem ser danificadas. A qual ida-

de dos frutos pode ser afetada pelas

geadas prematuras no outono, seu

periodo de matural;ao.

». PLANTIO Deve ser em solos com

boa profundidade, ricos em materia

organica e pH neutro ou pouco acido.

Par isso, plante a kiwizeiro em solos

ferteis, bem drenados e sem cama-

das compactadas. Muito exigentes

em oxigenio, as raizes nao toleram

solos encharcados. Seis meses antes

do plantio, colete amostra do solo pa-

ra analise de pH e outros elementos

em laboratorio credenciado.

». ESPAl;AMENTO Em sistema de

condul;ao em espaldeira, as espal;a-

mentes variam de 3 a 4,5 metros en-

tre plantas e de 5 a 6 metros entre Ii-

nhas. Em latada, as medidas entre

plantas vao de 4 a 5 metros e de 4,5

a 6 metros entre linhas. As dimensoes

para a cova sao de, no minima, 50 x

50 x 50 centimetros, au, em terreno

previamente trabalhado, 0 suficiente

para comportar a sistema radicular da

planta ate a altura do colo.

». TUTORAMENTO Coloque ao lade

da muda uma estaca que nao seja as-

pera e amarre com uma fita barbante.

Mantenha a apice da muda livre, para

evitar 0 enrolamento.

». CUIDADOS Em lugares com pou-

ca chuva, devem ser instalados siste-

mas artificiais de irrigal;ao logo apos

a plantio. Pela ec;onomia de agua e

menos molhamento da planta, a re-

comendal;ao e implantar a de goteja-

menta. Em locais com risco de geada

tardia, a mais indicado e a sistema de

irrigal;ao por microaspersao. Pesqui-

sas tem mostrado que nas condil;oes

do sui do Brasil a usa adequado da ir-

rigal;ao tem dobrado sua produtivida-

de. Podas anuais e sistematicas sac

necessarlas para que a kiwizeiro ve-

gete e frutifique; no entanto, variam

de acordo com a sistema de susten-

tal;ao utilizado e epoca do ano.

». PRODUl;AO 0 desenvolvimen-

to do kiwizeiro e considerado rapido,

mas a produl;ao so ocorre a partir do

terceiro au quarto ana apos a plan-

tio. A planta necessita da formal;ao

de uma estrutura para suportar gran-

des produl;oes ao longo dos anos,

exigindo podas, desbrotas e condu-

l;ao de ramos.

Solo: fertil, bem drenado
e sem camadas
compactadas
Cllma: temperado
Area minima: pode ser em
pequenos espa,os, desde
que sejam observados
os espa,amentos de
plantio e as propor,Des
entre plantas femininas e
masculinas
Colhelta: a partir do plantio,
ap6s tres ou quatro anos
Custo: 0 pre<;oda muda
varia de RS 3,50 a RS 5


