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INTRODUÇÃO

Um dos principais problemas na implantação de

pomares de pêssego, em áreas anteriormente cultivadas com

esta espécie, é a chamada “doença do replantio”, que consiste

na exsudação de substâncias alelopáticas pelas raízes desta

espécie que podem causar o desenvolvimento anormal ou a

morte de mudas recém plantadas.

Estudos realizados por Nunes (2007), demonstraram

que mudas e plantas de pessegueiros quando inoculadas com

Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMAs) apresentavam um

desenvolvimento maior. Além disso, ocorria também a

diminuição da alelopatia que alguns gêneros de Prunus

desenvolvem (doenças de replantio) em áreas de replantio.

Levando-se em consideração o explicitado acima, o

presente trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade de

pessegueiros previamente inoculados com diversas espécies

de FMAS.

MATERIAL E MÉTODOS

Em 2004, gemas de pessegueiros cv. Maciel foram

enxertadas sobre dois porta-enxertos; „Okinawa‟ e „Aldrighi‟ e

inoculadas com três espécies de FMAS: Glomus clarum;

Glomus etunicatum e Acaulospora sp., sendo que „Aldrighi‟

recebeu ainda a inoculação com Scutellospora heterogama.

Depois de um ano as mudas foram plantadas na

E.E.A./U.F.R.G.S., no Município de Eldorado do Sul.

Em 2008 e 2009, raízes das plantas inoculadas foram

coletadas a cada estação climática para avaliar a presença das

micorrizas. Estas raízes foram armazenadas em solução de

formaldeído acético até a montagem das lâminas, quando

foram avaliadas a presença e quantificadas das estruturas de

FMAS, utilizando a técnica de tingimento de raízes e a

intensidade de colonização das raízes pela técnica de Nemec

(1992) e, então, realizada a relação com a produtividade dos

pessegueiros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- O porta-enxerto „Aldrighi‟ inoculado com Scutellospora

heterogama foi o mais produtivo na área virgem, conforme

observado na Tabela 2.

- Para o porta-enxerto „Okinawa‟ a espécie mais

produtiva foi Glomus etunicatum, na área virgem, conforme

Tabela 1.

CONCLUSÃO

* Pessegueiros da cv. Maciel enxertadas sobre

“Okinawa” e “Aldrighi” desenvolvem-se satisfatoriamente em

área de replantio;

* A produção foi superior para área nova em porta-

enxerto “Okinawa”, na safra 2008, e semelhante para ambos

os porta-enxertos e áreas em 2009.
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Figura 1. Raízes de pessegueiro coletadas a campo, após serem armazenadas em

formaldeído para posterior montagem das lâminas.

Figura 2. Imagem de microscopia ótica, evidenciando a presença de vesículas,

arbúsculos e hifas (tingidos de azul) em raiz de pessegueiro.

Tabela 1. Quantidade de frutos/planta antes e após o raleio, colhidos/planta,

massa médioa e produção/planta de pêssegos colhidos da cv. Maciel

enxertados sobre „Okinawa‟ no ano de 2009 e cultivados em duas áreas de

replantio e nova.

Tabela 2. Quantidade de frutos/planta antes e após o raleio, colhidos/planta, massa

médioa e produção/planta de pêssegos colhidos da cv. Maciel enxertados sobre

„Aldrighi‟ no ano de 2009 e cultivados em duas áreas de replantio e nova.


