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Palavras chave: Malus domesticus B. Porta-enxertos. Série G.  
 

A cultura da macieira tem grande impacto econômico no mercado brasileiro, principalmente no 

sul do Brasil onde o clima é apropriado à produção de maçã, e o seu bom desenvolvimento se dá 

pelo clima, que é apropriado para a cultura. Para o bom desenvolvimento da cultura da macieira, 

são necessárias práticas como a utilização de porta-enxertos, os quais influenciam diretamente no 

vigor e crescimento vegetativo da planta, produtividade, fenologia, qualidade dos frutos, 

densidade de plantio, sistema de condução, necessidade de tutoramento e ancoragem, e 

resistência à pragas e doenças.  Para que a macieira tenha um adequado desenvolvimento e 

crescimento podem ser utilizados porta-enxerto ananizantes, com prévio conhecimento da relação 

entre copa e porta-enxerto, para saber qual vai ser o comportamento geral e final da cultivar copa. 

A escolha vai ser determinada pelas necessidades edafoclimaticas da região e as características de 

cada porta-enxerto. O objetivo deste trabalho foi comparar o porta-enxerto da série G, em duas 

condições de plantio, área de replantio de macieiras e área nova (solo virgem). A área 

experimental foi implantada no inverno de 2011, em pomares comerciais da empresa Rasip 

Agropastoril S/A, localizada no município de Vacaria-RS. Utilizou-se a cultivar copa Maxi Gala 

enxertada sobre os porta-enxertos M.9, G.213 e Marubakaido com interenxerto de M.9 de 30 e 20 

cm de comprimento. O pomar foi plantado com espaçamento 4 x 1 metros, totalizando 2.500 

plantas por hectare, as plantas foram tutoradas em espaldeira e conduzidas e podadas no sistema 

Tall Spindle. O experimento foi disposto em blocos ao acaso, com quatro tratamentos e cinco 

repetições, sendo cada repetição composta por dez plantas. As variáveis avaliadas no ciclo 

2016/17 foram: área de secção transversal do caule (ASTC), volume de copa (m³), produtividade 

(t/ha) e eficiência produtiva (kg/cm² de ASTC). Os dados obtidos foram submetidos a análise de 

variância (ANOVA) e a comparação múltipla de médias utilizando o teste Tukey a 5% de 

probabilidade de erro. Os porta-enxertos G.213 e M.9 conferiram os menores valores para ASTC 

e volume de copa, mostrando menor vigor quando comparado com Marubakaido com 

interenxerto de 30 e 20 cm. Para a variável produtividade, observou-se semelhança produtiva 

entre os porta-enxertos G.213 e Marubakaido com interenxerto de 30 e 20 cm quando plantados 

em área nova de plantio. Em área de replantio de macieiras o porta-enxerto G.213 proporcionou a 

maior produtividade, comprovando seu bom desempenho em área de replantio, onde comumente 
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se usa ou usava Marubakaido com interenxerto de M.9. Em ambas as áreas é possível observar 

que o porta enxerto G.213 confere os maiores valores de eficiência produtiva para a cultivar Maxi 

Gala, isso está em função de seu baixo vigor vegetativo, relacionado com sua alta capacidade 

produtiva (Tabela 1). Podemos observar a partir dos dados obtidos e em ambas as áreas 

estudadas, que os porta-enxertos G.213 e M.9 são caracterizados como ananizantes e 

Marubakaido com interenxerto de M.9 de 30 e 20 cm de comprimento como semi-ananizantes. A 

produtividade por hectare é variável entre as safras, é preciso fazer avaliações no decorrer da vida 

útil do pomar, assim poderemos afirmar qual dentre os porta-enxertos avaliados proporcionarão à 

cv. copa Maxi Gala as maiores produtividades. A partir dessas avaliações foi verificado que o 

porta-enxerto da série G.213 possui boa adaptabilidade em áreas de replantio, pois, o mesmo 

confere a cv. copa produtividades semelhantes ou superiores ao Marubakaido com interenxerto 

de M.9, que são os mais utilizados na região. 
 

Tabela 1. Aspectos vegetativos e produtivos da cv. Maxi Gala enxertada sobre distintos porta-

enxertos e plantada em área de solo virgem e de replantio de macieiras, Vacaria-RS, 2017. 

Área Nova de Plantio  

Porta-enxerto 
ASTC 

(cm2) 

Volume 

Copa (m3) 

Produtividade 

(t/ha) 

Eficiência produtiva 

(kg/cm2) 

G.213 19,51 b 7,54 b 57,5 a 1,18 a 

MB/M.9 30cm 39,43 a 12,66 a 60,6 a 0,62 b 

MB/M.9 20cm 39,45 a 11,65 a 53,53 a 0,54 b 

M.9 21,83 b 7,73 b 33,59 b 0,62 b 

CV. (%) 10,85 13,71 8,54 13,79 

Área de Replantio 

G.213 14,06 b 4,54 b 38,4 a 1,11 a 

MB/M.9 30cm 19,86 a 7,47 a 24,62 bc 0,49 b 

MB/M.9 20cm 21,06 a 7,17 a 28,42 b 0,54 b 

M.9 11,89 b 4,01 b 20,67 c 0,69 b 

CV. (%) 15,77 19,19 10,49 17,02 

*Médias seguidas de letras distintas na coluna diferem pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

* MB/M.9 30cm = Marubakaido com interenxerto de M.9 de 30 cm de comprimento. 

* MB/M.9 20cm = Marubakaido com interenxerto de M.9 de 20 cm de comprimento. 

 


