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RESUMO 

Desempenho agronômico e nutricional da nectarineira Sunraycer 

autoenraizada e enxertada sobre porta-enxertos clonais 

Produtores de pêssegos e nectarinas utilizam mudas cujos porta-
enxertos são provenientes de sementes, gerando desuniformidade entre 
as plantas e nenhum aproveitamento das vantagens trazidas por porta-
enxertos clonais, de aspectos genéticos conhecidos. O presente estudo 
objetivou avaliar o desempenho inicial de nectarineiras Sunraycer de 1-2 
anos de idade autoenraizadas e sobre treze porta-enxertos clonais nas 
condições edafoclimáticas de Piracicaba, SP, durante os anos de 2015 e 
2016. No primeiro capítulo dessa dissertação, apresentaram-se os 
resultados relacionados à ocorrência das fases de florescimento, brotação 
e colheita, volume de copa, massa de ramos retirada nas podas, massa 
de fruto, número de frutos e produção por planta, eficiência produtiva, 
produtividade e diâmetro transversal dos frutos. O intervalo entre o final 
do florescimento e o fim da colheita foi de 78 dias para a copa de 
‘Sunraycer’ sobre os porta-enxertos ‘G x N.9’ e ‘Santa Rosa’ e de 64 dias 
sobre ‘Ishtara’, períodos menores que os relacionados aos demais 
materiais genéticos. ‘Flordaguard’ e ‘Ishtara’ induziram maior e menor 
vigor à copa de ‘Sunraycer’, respectivamente, enquanto a maior produção 
ocorreu sobre o porta-enxerto ‘Flordaguard’. A copa de ‘Sunraycer’ é 
influenciada negativamente pelo porta-enxerto ‘Cadaman’ quanto a 
variáveis de produção. Frutos de maior massa são obtidos em plantas de 
‘Sunraycer’ autoenraizadas. O tradicional ‘Okinawa’ não se destaca como 
porta-enxerto para 'Sunraycer'. É possível colher nectarinas ‘Sunraycer’ 
entre 03/10 e 18/10 em Piracicaba, SP, período este de pouca oferta. No 
segundo capítulo, objetivou-se determinar os teores de macro e 
micronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn e B) presentes em 
folhas de nectarineiras Sunraycer, treze semanas após o florescimento, 
visando a avaliar, interpretar e determinar o estado nutricional das 
mesmas, identificando possíveis materiais genéticos mais eficientes em 
absorver/translocar tais elementos. Observa-se distinta composição 
nutricional das folhas de ‘Sunraycer’ em plantas autoenraizadas e sobre 
porta-enxertos clonais. ‘Ishtara’, ‘Tsukuba-3’, ‘Barrier’ e ‘Flordaguard’ são 
porta-enxertos eficientes na absorção da maioria dos nutrientes sob 
nectarineiras Sunraycer. Mais casos de deficiência nutricional são 
observados em plantas de ‘Sunraycer’ sobre o porta-enxerto ‘Santa 
Rosa’, para nitrogênio, potássio, cálcio, enxofre, ferro e zinco. 

Palavras-chave: Prunus persica; Florescimento; Brotação; Vigor; 
Produção; Colheita; Nutrientes; Teores foliares. 
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ABSTRACT 

Agronomic and nutritional performance of Sunraycer nectarine tree on their 

own roots and grafted on clonal rootstocks 

      Peach and nectarine producers employ scions grafted in seedling 
rootstocks, resulting in unevenness between plants and disregarding 
advantages brought by clonal rootstocks, with known genetic aspects. The 
present study aimed to evaluate the initial performance of 1-2-year-old 
Sunraycer nectarine trees on their own roots and grafted on thirteen clonal 
rootstocks in the edaphoclimatic conditions of Piracicaba city, São Paulo 
State, Brazil, in the years of 2015 and 2016. Results related to the 
occurrence of flowering, budding and harvest phases, the canopy volume, 
pruning fresh weight, fruit mass, number of fruits and production per plant, 
productive efficiency, yield and fruit transverse diameter are presented in 
the first chapter of this dissertation. The interval between the end of 
flowering and the end of the harvest period was 78 days to ‘Sunraycer’ 
grafted onto ‘G x N.9’ and ‘Santa Rosa’ rootstocks and 64 days to this 
scion onto ‘Ishtara’, shorter periods than those related to other rootstocks. 
'Flordaguard' and 'Ishtara' induced higher and lower vigor to ‘Sunraycer’, 
respectively, whereas 'Flordaguard' enabled greater production to 
'Sunraycer'. The ‘Sunraycer’ scion is negatively influenced by ‘Cadaman’ 
rootstock in terms of production variables. Heavier fruits are provided by 
self-rooted plants. The traditional 'Okinawa' does not stand out as a 
rootstock for 'Sunraycer'. It is possible to harvest ‘Sunraycer’ nectarines 
between 03/10 and 18/10 in Piracicaba, SP, which is a period of low 
supply. In the second chapter, the objective was to determine the foliar 
levels of macro and micronutrients (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn 
and B) in Sunraycer nectarine trees, thirteen weeks after flowering to 
evaluate, interpret and determine their nutritional status, identifying some 
possible more efficient genetic materials in absorbing / translocating such 
elements. It was verified that clonal rootstocks and self-rooted plants 
provide a distinct nutritional composition to 'Sunraycer' leaves. ‘Ishtara', 
'Tsukuba-3’, 'Barrier' and 'Flordaguard' are efficient rootstocks to the 
absorption of most of the nutrients under Sunraycer nectarine trees. 'Santa 
Rosa' allows more nutritional deficiencies to ‘Sunraycer’ plants, as of 
nitrogen, potassium, calcium, sulfur, iron and zinc. 

Keywords: Prunus persica; Flowering; Budding; Vigor; Production; 
Harvest; Nutrients; Leaf contents. 
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1 INTRODUÇÃO 

No âmbito da cadeia produtiva de frutas, o pêssego e a nectarina são 

apreciados devido ao seu sabor, aparência e propriedades nutricionais. Dentre os 

principais países produtores, no ano de 2014 destacaram-se: China, como maior 

produtor (54,50%), Espanha (6,90%), Itália (6,05%), Grécia (4,22%), Estados Unidos 

(4,21%), Turquia (2,67%) e Irã (2,52%), que juntos corresponderam a 82% da 

produção mundial, enquanto o Brasil foi responsável por apenas 0,93%, e esteve em 

13º lugar no ranking dos maiores produtores (FAO, 2017).  

A produção brasileira de pêssegos e nectarinas em 2015 foi de 216.241 

toneladas em 17.436 ha colhidos, sendo a terceira maior da América do Sul, depois  

do Chile e Argentina (IBGE, 2015; FAO, 2017). Os estados do Rio Grande do Sul, 

São Paulo e Santa Catarina foram responsáveis por, respectivamente, 59,62, 16,63 

e 10,04% desta produção (IBGE, 2015). Em 2015, foram comercializadas 8.162 

toneladas de nectarina na CEAGESP, a um preço médio de R$ 8,43 Kg-1  entre os 

meses de novembro e dezembro (AGRIANUAL, 2017). 

A nectarineira [Prunus persica (L.) Batsh var nucipersica] pertence à família 

Rosaceae, subfamília Prunoidea, gênero Prunus (L.) e subgênero Amygdalus 

(SACHS; CAMPOS, 1998), sendo originária da China (BYRNE et al., 2012). Trata-se 

de uma mutação genética natural do pessegueiro [Prunus persica (L.) Batsh var 

vulgaris], em que a característica de pele lisa do fruto é conferida por um gene 

recessivo, o qual a torna distinta das variedades botânicas vulgaris e platycarpa. 

Tanto os pessegueiros quanto as nectarineiras possuem uma base genética estreita, 

pois nos programas de melhoramento genético participaram uma restrita seleção de 

genótipos, sendo a maior exploração do germoplasma nativo da China para fins de 

melhoramento e expansão do cultivo para regiões onde não havia cultivares 

adaptadas (YOON et al., 2006). 

A expansão do cultivo da nectarineira no Brasil deve-se a esforços 

alavancados pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC), que contribuiu para a 

difusão dessa fruteira por meio do lançamento de muitas cultivares de baixa 

exigência em frio (FACHINELLO et al., 2011).  

Uma das limitações relativas à produção de nectarinas, bem como de 

pêssegos, reside na utilização de mudas cujos porta-enxertos são provenientes de 
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sementes, o que não permite a garantia genética de um pomar uniforme, já que as 

taxas de polinização cruzada em pessegueiros podem atingir 33% ao ano, sendo 

muito variáveis (MILLER; PARFITT e WEINBAUM, 1989) e ocorrendo recombinação 

genética. Há também um baixo controle relativo à identidade dos porta-enxertos, 

graças à adoção aleatória de sementes de cultivares copa, principalmente na 

maioria dos viveiros do Estado do Rio Grande do Sul (MAYER; BIANCHI e 

CASTRO, 2014). Assim, possíveis vantagens trazidas pelos porta-enxertos não são 

aproveitadas, como aquelas relacionadas a aumento ou diminuição do vigor 

(MESTRE et al., 2015) e teor de nutrientes nas folhas (MAYER; UENO e SILVA, 

2015), precocidade de produção (COMIOTTO et al., 2013), qualidade de frutos 

(PÉREZ-ROMERO et al., 2014; YAHMED et al., 2016), resistência a pragas e 

doenças (SAUCET et al., 2016; ROGERS; LEDBETTER, 2015), adaptabilidade a 

diferentes condições de solo, como fertilidade, salinidade e teor de água (JIMÉNEZ 

et al., 2011; KUCUKYUMUK et al., 2015; YADOLLAHI, 2011), produtividade 

(YAHMED et al., 2016), dentre outras.  

Contudo, os esforços relacionados aos programas de melhoramento 

genético são direcionados prioritariamente ao desenvolvimento de novas cultivares 

copa em detrimento de porta-enxertos, que, se obtidos através de hibridações 

interespecíficas, podem ser inférteis, afastando a possibilidade de sua multiplicação 

por sementes (GAINZA et al., 2015). Assim, são essenciais iniciativas adicionais, 

com fins de desenvolvimento e estudo de novos porta-enxertos clonais, que 

permitam a propagação de genótipos promissores (MAYER; BIANCHI e CASTRO, 

2014).  

A produção de mudas de pessegueiros utilizando porta-enxertos clonais 

apresentou resultados favoráveis em Pelotas, RS, onde estacas herbáceas foram 

coletadas entre 90 e 120 dias após a poda invernal, tratadas com 3.000 mg.L-1 de 

ácido indolbutírico, acondicionadas em vermiculita e colocadas em estufas com 

nebulização intermitente (MAYER et al., 2013). Os autores afirmam que o 

enraizamento desses ramos foi favorecido pelo balanço hormonal  e menores teores 

de lignina.  

Nas condições de Pelotas, RS, alguns porta-enxertos propagados por 

estaquia apresentaram baixas porcentagens de enraizamento, como ‘Santa Rosa’ 

(29,3%) e ‘Cadaman’ (40,7%), porém outros mostraram-se promissores à técnica, 
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como ‘Barrier’, ‘Flordaguard’ e ‘Ishtara’, com enraizamento superior a 80% (MAYER 

et al., 2013). 

Para a propagação da cultivar-copa, a enxertia pela técnica da borbulhia 

(FINARDI, 1998; MAYER et al., 2015) deve ser efetuada quando os porta-enxertos 

atingirem cerca de 8 a 12 mm de diâmetro, preferencialmente entre os meses de 

novembro a dezembro para que haja um melhor desenvolvimento dos enxertos 

antes do outono, obtendo-se mudas mais vigorosas, que estarão prontas em 4 a 6 

meses após a enxertia (MAYER et al., 2015). Finardi (1998) recomendou utilizar 

ramos porta-borbulhas provenientes de plantas matrizes sadias, identificadas e 

podadas.  

Considerando essa forma de propagação, há possibilidade de ocorrência de 

incompatibilidade copa/porta-enxerto em fruteiras de caroço quando se une 

genótipos taxonomicamente distantes (DARIKOVA et al., 2011), em que parâmetros 

fisiológicos, parcialmente desconhecidos, originam tal efeito (ZARROUK et al., 

2006). Sabe-se que o estresse proveniente da enxertia e cicatrização ocasiona o 

extravasamento de fenois do vacúolo para o citoplasma, graças à ruptura de sua 

membrana, gerando distúrbios na síntese de lignina. Também há alteração no 

transporte de auxinas pelo acúmulo desses fenois acima da região da enxertia, o 

que causa prejuízos no desenvolvimento de tecidos vasculares (GAINZA; OPAZO e 

MUNOZ, 2015; ERREA; FELIPE e HERRERO, 1994; ERREA, 1998; FEUCHT; 

TREUTTER e CHRIST, 1992; PINA; ERREA e MARTENS, 2012; ALONI et al., 

2010), gerando os sintomas de incompatibilidade.  

Desse modo, é impedida a união de ambos os materiais, o que pode ser 

observado nos primeiros anos (incompatibilidade translocada), em que ocorre a 

paralisação do crescimento; aparecimento de folhas cloróticas a avermelhadas, que 

caem precocemente; diminuição do crescimento radicular, da translocação de 

fotoassimilados na região da enxertia, que acumulam-se no enxerto (MORENO et 

al., 1993) e início da síntese de compostos tóxicos nas folhas, como cianeto, 

degenerando os tecidos do porta-enxerto (MOING; SALESSES e SAGLIO, 1987). Já 

a incompatibilidade localizada ocorre mais tardiamente (GAINZA; OPAZO e MUNOZ, 

2015), com os tecidos vasculares localizados na região da enxertia demonstrando 

um desenvolvimento anormal, o que leva à insuficiência de lignificação dos feixes, 

causando a descontinuidade cambial e podendo resultar em ruptura (BUCHLOH, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423805001561#bib3
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1960; ERREA, 1998; PINA; ERREA, 2009). Esse tipo de incompatibilidade pode ser 

evitado pela adoção de interenxerto (PEREIRA et al., 2014). 

Alternativamente, as mudas podem ser produzidas por enraizamento de 

estacas da própria cultivar copa, visando à redução de custos e afastando a 

possibilidade da incompatibilidade de enxertia (COUVILLON, 1985). A técnica da 

produção de mudas autoenraizadas ainda não é utilizada comercialmente para as 

culturas do pessegueiro e da nectarineira, principalmente pela falta de domínio por 

parte dos viveiristas e de estudos de campo que comprovem seus benefícios 

(PEREIRA; MAYER, 2005). O enraizamento de estacas lenhosas ou semilenhosas e 

a micropropagação em condições especiais podem ser empregados para facilitar a 

propagação em maior escala (BARBOSA; CAMPO-DALL'ORTO e OJIMA, 1989). As 

estacas autoenraizadas poderiam ser mantidas em viveiros por período determinado 

ou ser plantadas diretamente no campo. Assim, essa técnica reduziria a mão-de-

obra, o tempo necessário, bem como o custo para a produção das mudas 

(REIGHARD et al., 1990).  

O sistema de produção de mudas autoenraizadas é adotado comercialmente 

para goiabeira (KAREEM et al., 2016), mirtileiro (TREVISAN et al., 2008), amoreira-

preta (YAMAMOTO et al., 2013), eucalipto (SANTOS et al., 2005), lichieira (SOUZA 

et al., 2016), figueira (SOUSA et al., 2013), dentre outras culturas. Mayer; Ueno e 

Fischer (2014) verificaram que mudas das cultivares de ameixeira ‘Amarelinha’, 

‘Blood Plum’, ‘Cerejinha’, ‘Quinze de Novembro’, ‘Pluma-7’, ‘Reubennel’ e ‘Santa 

Rita’ autoenraizadas, produzidas em sacos plásticos, apresentaram maior 

comprimento de brotação aos 44 dias após o plantio no local definitivo que essas 

mesmas cultivares enxertadas sobre o pessegueiro 'Capdeboscq'.   

Sugere-se que pessegueiros e nectarineiras autoenraizados possam 

aproveitar mais eficientemente os nutrientes do solo devido à ausência do ponto de 

enxertia, pois não há a necessidade do restabelecimento de tecidos condutores 

nessas mudas (COUVILLON, 1982; ERREA; FELIPE e HERRERO, 1994), o que 

não ocorre para diferentes combinações copa/porta-enxertos, em que esses últimos 

permitem distintos níveis foliares de nutrientes (REIGHARD et al., 2013; GALARÇA 

et al., 2015), que podem ser atribuídos ao vigor do porta-enxerto, à ocorrência ou 

não de compatibilidade entre os materiais genéticos e à adequada regeneração de 

xilema e floema, influenciando a qualidade do fluxo de seiva. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423805001561#bib3
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Pessegueiros e nectarineiras, como ‘Redhaven’, ‘Sungold’ (COUVILLON; 

EREZ, 1980), ‘Diamante’ (FACHINELLO; KERSTEN e MACHADO, 1982) e ‘Sunred’ 

(BELLINI; CIMATO e MARIOTTI, 1985) foram propagados com relativo sucesso pelo 

método da estaquia. Entretanto, certas desvantagens como ataques de nematoides 

causadores de galhas tornam-se mais acentuadas com a adoção de materiais 

genéticos autoenraizados não resistentes (FINARDI et al., 1998). Embora haja 

carência de estudos envolvendo a susceptibilidade de cultivares-copa a nematoides, 

sabe-se que ‘Rei da Conserva’, ‘Talismã’, ‘Cristal’, ‘Biuti’ e ‘Magno’ são susceptíveis 

a Meloidogyne incógnita e M. arenaria (MENTEN et al., 1977; MAUCH, 1991; 

FACHINELLO et al., 2000). 

A adaptação das plantas a diferentes condições climáticas também pode ser 

influenciada pelo porta-enxerto empregado. Assim, encontram-se diferenças entre 

datas de quebra de dormência (HORSAKOVA; KRSKA 2016), havendo respostas 

distintas em relação ao acúmulo de frio, além de discrepâncias sobre a duração do 

período de colheita (GHRAB et al., 2014), dentre outros aspectos. O conhecimento 

da performance das plantas enxertadas em campo permite a escolha das 

combinações mais adaptadas aos diferentes ambientes de cultivo (WARSCHEFSKY 

et al., 2016).  

A adoção de materiais genéticos de baixa exigência em frio hibernal é 

importante para a expansão do cultivo das frutas de caroço à áreas não tradicionais, 

de clima subtropical e inverno ameno, onde o florescimento adiantado não é 

danificado por geadas (GHRAB et al., 2014) e os frutos são comercializados em 

período de pouca oferta no mercado. Porém, são necessários alguns manejos 

específicos, como irrigação e derrubada de folhas entre maio e junho, anteriormente 

à poda de frutificação, utilizando-se ureia (2 a 5%) + sulfato de cobre (0,3 a 0,5%) + 

espalhante, ou omite-se a ureia quando não se observam folhas novas na planta, 

além da aplicação de cianamida hidrogenada (Dormex®) na concentração de 0,5 a 

1% entre os meses de junho e julho, o que possibilita a uniformização das brotações 

e do florescimento no novo ciclo da planta (SCARPARE FILHO; KLUGE e 

TAVARES, 2003). 

Entre as cultivares-copa de nectarineiras com possibilidade de cultivo no 

Estado de São Paulo, estão as desenvolvidas pelo Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC) e pela Universidade da Flórida, como ‘Rubro Sol’ (Sunred), 
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‘Rosalina’ (IAC 3074-49), ‘Colombina’ (Fla. 1937-S), cujas polpas são amarelas e de 

acidez forte e ‘Centenária’ (IAC N 2080-7) e ‘Somel’ (IAC N 1974-7), de polpa 

amarela e sabor adocicado. Há também as de polpa branca e sabor doce-acidulado, 

como ‘Josefina’ (IAC N 1579-1), ‘Precoce de Itupeva’ (IAC N 4474-5) e ‘Branca de 

Guapiara’ (IAC N 2374-8), cultivares de baixa exigência em frio hibernal (INSTITUTO 

AGRONÔMICO DE CAMPINAS, 1998). 

A cultivar copa de nectarineira Sunraycer, utilizada no presente estudo, é 

originária do cruzamento de duas seleções cultivadas na Flórida, Fla. 7-1 1 

(‘Forestgold’) e Fla. 7-3N (cruzamento entre ‘Sungold’ e ‘Armking’). Além de 

vigorosa, possui resistência à mancha bacteriana [Xanthomonas campestres pv. 

pruni (Smith) Dye], produzindo frutos de tamanho relativamente grande, com formato 

longo-ovalado e sem a extremidade protuberante, com grau de firmeza desejável e a 

polpa uniforme. Os frutos amadurecem cerca de 85 dias após o florescimento, 

possuindo película com 80 a 100% de vermelho brilhante sobre fundo amarelo. A 

polpa é amarela fundente, com caroço semi-aderente. O período de colheita é de 5 a 

7 dias. Sua exigência em frio é de aproximadamente 275 horas, considerando 

temperaturas entre 0º e 7,2º C (SHERMAN; ANDERSEN e LYRENE, 1995).  

Entre os porta-enxertos avaliados no presente estudo estão os híbridos de 

pessegueiros: ‘Flordaguard’ (originário da sexta geração de um cruzamento entre os 

pessegueiros Chico 11 e selvagem da China [Prunus davidiana (Carr.)] ‘Franch C-

26712’), apresentando necessidade de 300 horas de frio; resistência a M. javanica, 

M. floridensis e M. incognita raças 1 e 3; caroços não aderentes à polpa, alta taxa de 

germinação das sementes (SHERMAN; LYRENE e SHARPE, 1991; OLMSTEAD; 

CHAPARRO e FERGUSON, 2015) e susceptibilidade à deficiência de ferro em solos 

com pH alto (FINARDI, 1998); ‘Cadaman’ (P. persica x P. davidiana), que foi 

selecionado na França, sendo vigoroso, resistente a M. javanica, M. incognita, M. 

arenaria e M. hispanica (DI VITO; BATTISTINI e CATALANO, 2002; REIGHARD, 

2002), além de bastante produtivo (TORRALLARDONA, 1996) e ‘Barrier’ (P. persica 

x P. davidiana), obtido na Itália, sendo tolerante ao encharcamento, seca, 

(REIGHARD, 2002) e dotado de moderada resistência a alguns isolados de 

Meloidogyne spp. e Pratylenchus vulnus (PINOCHET et al., 1996).  

Já ‘G X N.9’ (P. persica x P.dulcis) trata-se de um híbrido entre pessegueiro 

e amendoeira, resistente a M. javanica e M. incognita raça 2 (ROSSI; FERRAZ e 
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MONTALDI, 2002), enquanto ‘Ishtara’ [(P. cerasifera x P. salicina) x (P. cerasifera x 

P. persica)], obtido do cruzamento entre um híbrido de ameixeiras (Mirabolano P.322 

x ameixeira japonesa) e um híbrido de ameixeira e pessegueiro, apresenta 

resistência aos nematoides M. incognita, M. javanica, M. arenaria, M. hapla e M. 

hispânica, aos fungos causadores de podridão de raíz Armillaria mellea e Rosellinia 

sp., tolerância a solos encharcados (DI VITO; BATTISTINI e CATALANO, 2002; 

LORETI; MASSAI, 2002; BECKMAN; LANG, 2003; REIGHARD, 2002), boa 

compatibilidade com ameixeiras, pessegueiros e damasqueiros e baixo a médio 

vigor (SALVADOR et al., 2014; MURRI et al., 2013), devendo ser recomendado para 

terrenos férteis, com boa disponibilidade hídrica, sem problemas de alcalinidade, 

para evitar clorose férrica (TORRALLARDONA, 1996). 

Outra opção é a ameixeira ‘Santa Rosa’ (P. salicina), que embora seja uma 

cultivar copa do grupo das ameixeiras japonesas, por apresentar maior tolerância ao 

encharcamento de solo (GUERRA et al., 1992) comparativamente às cultivares de 

pessegueiro, tem aptidão para ser avaliada como porta-enxerto para a nectarineira. 

Entre os porta-enxertos não híbridos (Prunus persica) destacam-se o 

‘Okinawa’, que foi obtido pelo Programa de Melhoramento da Universidade da 

Flórida, a partir de sementes trazidas de Okinawa, Japão, apresentando resistência 

a Xanthomonas arboricola pv. pruni e aos nematoides M. javanica e M. arenaria, 

porém sendo suscetível à raça 3 de M. incognita (FINARDI, 1998), foi introduzido no 

Brasil pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e até hoje é adotado por 

persicultores do Estado de São Paulo (PEREIRA; MAYER, 2005), possuindo uma 

exigência de 100 horas de frio (FINARDI, 1998); ‘Tsukuba-1’, ‘Tsukuba-2’ e 

‘Tsukuba-3’ apresentam resistência a M. javanica, M. incognita raça 2 e M. mali, bem 

como ao encharcamento (REIGHARD, 2002; ROSSI; FERRAZ e MONTALDI, 2002), 

tendo sido desenvolvidos pela Estação Experimental de Fruticultura do Ministério de 

Agricultura do Japão, em Tsukuba e as cultivares numeradas de 1 a 6 (YOSHIDA, 

1995), porém apenas as três primeiras da série são avaliadas no presente estudo; 

‘Nemared’, um pessegueiro de folhas avermelhadas, vigoroso, que induz boa 

produtividade à copa e resistência aos nematoides das galhas (M. javanica e M. 

incognita) (FINARDI, 1998); ‘México Fila 1’, que possui baixa exigência em frio e 

produz seedlings homogêneos (MAYER et al., 2013), enquanto o ‘I-67-52-4’ 

necessita de mais estudos para um adequado conhecimento de suas características. 
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 Porta-enxertos como ‘Capdeboscq’, ‘Aldrighi’, ‘Nemaguard’, entre outros, 

também podem ser utilizados em combinações com pessegueiros, buscando-se 

aproveitar as vantagens oferecidas por cada genótipo (FINARDI, 1998). 

Diante do exposto, no primeiro capítulo dessa dissertação, pretende-se 

demonstrar o desempenho inicial da nectarineira Sunraycer autoenraizada e sobre 

diferentes porta-enxertos clonais para as fases de florescimento, brotação, colheita e 

variáveis de desenvolvimento e produção nas condições edafoclimáticas de 

Piracicaba, SP, Brasil. No segundo capítulo, objetivou-se quantificar os teores de 

macro e micronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S, Mn, Fe, Zn, B e Cu) presentes nas 

folhas de ‘Sunraycer’ autoenraizadas e enxertadas, visando a avaliar, interpretar e 

determinar o estado nutricional das mesmas, identificando possíveis materiais 

genéticos mais eficientes.       
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2 DESEMPENHO INICIAL DA NECTARINEIRA SUNRAYCER AUTOENRAIZADA 

E SOBRE PORTA-ENXERTOS CLONAIS 

Resumo 

A produção de pêssegos e nectarinas é pautada na utilização de porta-
enxertos provenientes de sementes, resultando na desuniformidade entre as plantas 
e em nenhum aproveitamento das vantagens trazidas por porta-enxertos clonais, de 
aspectos genéticos conhecidos. Assim, objetivou-se avaliar o desempenho inicial da 
nectarineira Sunraycer autoenraizada e sobre treze porta-enxertos clonais quanto ao 
vigor, florescimento, brotação, produção e colheita nas condições edafoclimáticas de 
Piracicaba, SP. Avaliou-se a ocorrência dessas fases e as variáveis de volume de 
copa, massa de ramos retirada nas podas de inverno e verde, massa de fruto, 
número de frutos e produção por planta, eficiência produtiva, produtividade e 
diâmetro transversal dos frutos. O intervalo entre o final do florescimento e o fim da 
colheita foi de 78 dias para a copa de ‘Sunraycer’ sobre os porta-enxertos ‘G x N.9’ e 
‘Santa Rosa’ e de 64 dias sobre ‘Ishtara’, períodos menores que os relacionados aos 
demais materiais genéticos. ‘Flordaguard’ e ‘Ishtara’ induziram maior e menor vigor à 
copa, respectivamente. Maior produção de nectarinas Sunraycer ocorre sobre o 
porta-enxerto ‘Flordaguard’. A copa de ‘Sunraycer’ é influenciada negativamente 
pelo porta-enxerto ‘Cadaman’ para variáveis de produção. Frutos de maior massa 
são obtidos em plantas de ‘Sunraycer’ autoenraizadas. O tradicional ‘Okinawa’ não 
se destaca como porta-enxerto para 'Sunraycer'. É possível colher nectarinas 
‘Sunraycer’ entre 03/10 e 18/10 em Piracicaba, SP, período este de pouca oferta. 

   
 

Palavras-chave: Prunus persica; Florescimento; Brotação; Vigor; Colheita; Produção. 

 

 

Abstract 

 

The peach and nectarine production is based on the usage of seedling 
rootstocks, resulting in unevenness between plants and loss of advantages allowed 
by known genetically clonal rootstocks. The aim of this study was to evaluate the 
initial performance of Sunraycer nectarine trees on their own roots and grafted on 
thirteen clonal rootstocks in terms of vigor, flowering, budding, production and 
harvesting dates, under the edaphoclimatic conditions of Piracicaba city, São Paulo 
state, Brazil. The occurrence of these phases, as well as variables related to canopy 
volume, winter and green pruning fresh weight, fruit mass, number of fruits and 
production per plant, productive efficiency, yield and transverse diameter of fruits 
were evaluated. The interval between the end of flowering and the end of the harvest 
period was 78 days to ‘Sunraycer’ grafted onto ‘G x N.9’ and ‘Santa Rosa’ rootstocks 
and 64 days to this scion onto ‘Ishtara’, shorter periods than those related to other 
rootstocks. 'Flordaguard' and 'Ishtara' induced higher and lower vigor to ‘Sunraycer’, 
respectively. 'Flordaguard' enables greater production to 'Sunraycer'. The ‘Sunraycer’ 
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scion is negatively influenced by ‘Cadaman’ rootstock in terms of variables related to 
production. Heavier fruits are provided by self-rooted plants. The traditional 'Okinawa' 
does not stand out as a rootstock for 'Sunraycer'. It is possible to harvest ‘Sunraycer’ 
nectarines between 03/10 and 18/10 in Piracicaba, SP, which is a period of low 
supply.  
 

Keywords: Prunus persica; Flowering; Budding; Vigor; Harvest; Production. 

 

 

2.1 Conclusão 

 

- Maior produção de nectarineiras Sunraycer ocorre sobre o porta-enxerto 

‘Flordaguard’.  

- A copa de ‘Sunraycer’ é influenciada negativamente pelo porta-enxerto 

‘Cadaman’ para variáveis de produção.  

- Frutos de maior massa são obtidos em plantas de ‘Sunraycer’ 

autoenraizadas.  

- O tradicional ‘Okinawa’ não se destaca como porta-enxerto para  

'Sunraycer'.  

- É possível colher nectarinas ‘Sunraycer’ entre 03/10 e 18/10 em Piracicaba, 

SP, período este de pouca oferta.   
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3 CONTEÚDO DE MACRO E MICRONUTRIENTES EM FOLHAS DE 

NECTARINEIRA SUNRAYCER AUTOENRAIZADA E SOBRE PORTA-

ENXERTOS CLONAIS 

Resumo 

 

Plantios de pessegueiros e nectarineiras ainda contemplam copas 
enxertadas em porta-enxertos provenientes de sementes, o que gera 
desuniformidade entre as plantas e impede o aproveitamento de benefícios que 
determinadas seleções e cultivares de porta-enxertos, propagados por estacas, 
podem proporcionar, como controle de vigor e melhor aproveitamento dos nutrientes 
do solo. Diante disso, objetivou-se determinar os teores de macro e micronutrientes 
em folhas de nectarineiras Sunraycer autoenraizadas e sobre treze porta-enxertos 
clonais, visando a avaliar, interpretar e determinar o estado nutricional das mesmas. 
O experimento foi conduzido no delineamento casualizado em blocos, com quatorze 
tratamentos e 4 repetições, sendo realizadas a coleta de 100 folhas por repetição, 
treze semanas após o pleno florescimento e a análise do teor foliar de nutrientes (N, 
P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn e B) para observar a eficiência dos diferentes 
materiais genéticos em absorver/translocar tais elementos. Observa-se distinta 
composição nutricional das folhas de ‘Sunraycer’ em plantas autoenraizadas e sobre 
porta-enxertos clonais. ‘Ishtara’, ‘Tsukuba-3’, ‘Barrier’ e ‘Flordaguard’ são porta-
enxertos eficientes na absorção da maioria dos nutrientes sob nectarineiras 
Sunraycer. Mais casos de deficiência nutricional são observados em plantas de 
‘Sunraycer’ sobre o porta-enxerto ‘Santa Rosa’, para nitrogênio, potássio, cálcio, 
enxofre, ferro e zinco. 
 
Palavras-chave: Prunus persica; Composição nutricional; Teores adequados; 
Deficiência, Excesso. 

 

 

Abstract 

 

Peach and nectarine commercial plantings still include scions grafted on 
seedling rootstocks, which bring unevenness between plants and prevent the 
enjoyment of benefits that some cutting-propagated rootstock selections and cultivars 
can provide, such as vigor control and better usage of soil nutrients. The aim of this 
study was to determine the macro and micronutrient contents in leaves of Sunraycer 
nectarine trees on their own roots and grafted on clonal rootstocks, in order to 
evaluate, interpret and determine their nutritional status. The experiment was carried 
out in a randomized block design, with fourteen treatments and four repetitions, being 
collected 100 leaves per repetition, thirteen weeks after full flowering, to the foliar 
nutrient content analysis (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn and B), in order to 
observe the efficiency of these genetic materials in absorbing / translocating such 
elements. Clonal rootstocks and self-rooted plants provide a distinct nutritional 
composition to 'Sunraycer' leaves. ‘Ishtara', 'Tsukuba-3’, 'Barrier' and 'Flordaguard' 
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are efficient rootstocks to the absorption of most of the nutrients under Sunraycer 
nectarine trees. 'Santa Rosa' allows more nutritional deficiencies to ‘Sunraycer’ 
plants, as of nitrogen, potassium, calcium, sulfur, iron and zinc. 
 
Keywords: Prunus persica; Nutritional composition; Adequate content; Deficiency; 
Excess. 
 

 

3.1 Conclusão 

 

- Observa-se distinta composição nutricional para as folhas de ‘Sunraycer’ 

em plantas autoenraizadas e sobre porta-enxertos clonais. 

- ‘Ishtara’, ‘Tsukuba-3’, ‘Barrier’ e ‘Flordaguard’ são porta-enxertos eficientes 

na absorção da maioria dos nutrientes sob nectarineiras Sunraycer. 

- Mais casos de deficiência nutricional são observados em plantas de 

‘Sunraycer’ sobre o porta-enxerto ‘Santa Rosa’.  
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