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Título: A influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação 

da framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

 

RESUMO 

 

A ausência de linhas de melhoramento em cultivares de framboesa (Rubus idaeus L.) 

adaptadas ao clima do Sul da Europa e a dificuldade em se conseguir com uma única 

cultivar uma combinação produtividade/qualidade, conduziu a que se investigasse o 

efeito da enxertia entre cultivares de framboesa na alteração do vigor, produtividade e 

nos hábitos de frutificação. Realizaram-se dois ensaios de enxertia herbácea como 

método de combinação de características produtivas entre diferentes cultivares de 

framboesa. Os ensaios decorreram na Primavera e no Verão, em cultura protegida, tendo 

sido utilizadas como técnicas de enxertia a fenda cheia, o “chip budding” e o “pin 

grafting”. No ensaio de Primavera, a utilização da cultivar Erika como porta-enxerto 

permitiu aumentar a produção do enxerto de ‘Polka’. A enxertia de fenda cheia revelou-

se uma técnica pouco eficaz, com uma taxa de sobrevivência de 21,4% na Primavera e 

15,4% no Verão. Na enxertia de Verão, o “chip budding” apresentou a maior taxa de 

sobrevivência 33,3%, tendo a enxertia de “pin grafting” apresentado uma taxa de 

19,1%. A produtividade da ‘Polka’ não foi afectada pela cultivar usada como porta-

enxerto. Na ‘Glen Lyon’ foi possível obter floração, independentemente do porta-enxerto, 

ao contrário do verificado no controlo (planta não enxertada). 

 

Palavras-chave: fenda cheia, “pin grafting”, “chip budding”, vigor, produtividade, 

hábitos de frutificação. 
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Title: The influence of herbaceous grafting on vigour, productivity and fruiting habits in 

red raspberry (Rubus idaeus L.) 

 

 

ABSTRACT 

 

Aiming to increase the productivity in red raspberry (Rubus idaeus L.) the effect of 

grafting in vigour, productivity and fruiting habits of several grafting combinations of 

raspberry cultivars was evaluated. Two trials comparing several herbaceous grafting 

combinations between different raspberry cultivars were established. The trials took 

place in spring and in summer, in protected culture, and cleft graft, "chip budding" and 

"pin grafting" were the grafting techniques used. The influence of these grafting 

techniques in vigour, productivity and fruiting habits was analysed. In the spring trial, 

the use of ‘Erika’ as a vigorous rootstock led to an increase in production of the graft 

'Polka'. The cleft graft has proved not to be an efficient technique, with a survival rate in 

spring and in summer of 21.4% and 15.4%, respectively. In the summer’s trial, "chip 

budding” had the highest survival rate, 33.3%, whereas the "pin grafting" resulted in 

19.1% of survived plants. The productivity of 'Polka' was not affected by the rootstock in 

this season. 'Glen Lyon' grafted plants flowered, regardless the rootstock used, the 

opposite occurred in the control ungrafted plants. 

 

 

Keywords: cleft graft, pin grafting, chip budding, vigour, productivity, fructification 

habits. 
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Title: The influence of herbaceous grafting on vigour, productivity and fruiting habits in 

red raspberry (Rubus idaeus L.) 

 

 

EXTENDED ABSTRACT 

The red raspberry (Rubus idaeus L.) presents biennial canes, which can be classified as 

primocanes (first year canes) or floricanes (second year canes). In Portugal, in the last 

years raspberry production has increased, however the number of breeding lines 

resulting in plants adapted to mild winter conditions is small and the best combination 

productivity/quality of raspberry cultivars has not yet been achieved. Thus, grafting as a 

method of combining characteristics from different plants may have advantages, if the 

grafted plant is able to take advantages of the rootstock characteristics. Grafting has 

been used successfully to study many factors of transmission (Millner, 1932), in vigour 

and flowering (Hilkins and Dole, 1991), and in the control of branching (Beveridge et al., 

1994).  

Three grafting techniques were tested; cleft graft, pin grafting and chip budding, with the 

aim of verifying the influence of grafting on the vigour, productivity and fruiting habits in 

different raspberry cultivar combinations. The trial took place in the southwest coast of 

Portugal, (37 ° 30'N and 8 ° 45'O), and the grafts were performed in spring and summer. 

In both seasons ‘Tulameen’ (summer-fruiting), ‘Glen Lyon’ (tip-fruiting), ‘Erika’, ‘Autumn 

Bliss’ and ‘Polka’ (primocane-fruiting) were used. Cultivars were planted in substrate 

under protected cultivation, with a fertigation system controlled by computer. 

In the spring’s trial, plants were obtained from root buds, subjected to the natural cold of 

the region. In the summer’s trial, the roots were stored in cold chambers for 5 months 

(December to April 2008) at 2 °C and then root buds were removed and placed in the 

greenhouse for growth on substrate. 

In the spring’s trial, grafting were conducted in March, all combinations graft / rootstock 

among cultivars Tulameen, Glen Lyon and Erika were tested. 'Polka' was grafted in all 

cultivars, because of its commercial importance. Each combination was repeated 10 

times. 

In the summer trial, rootstocks were obtained from two types of canes, with and without 

cut-back in summer. Canes were cut at ground level (July, 15th) and reduced to two buds 

in ‘Autumn Bliss’ and ‘Polka’ cultivars. This planting material corresponds to different 

production techniques. Grafting took place in July on uncut plants, and in August in cut 

plants. 

In cleft graft, a cut in wedge shape with 1.0 to 1.5 cm was made in fork. In the stem of 

the rootstock a vertical incision of 2.0 to 3.0 cm was also made. Then the fork was 

introduced in the wedge to promote a seamless juxtaposition and joined up both sides 
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with Parafilm ®. In chip budding, a portion of a cane with about 1.0 cm was taken, 

comprising a bud to be grafted. The bud is inserted in a slot held by two lateral oblique 

cuts on the rootstock. The union was united with Parafilm ®, leaving the bud discovered. 

For pin grafting, a horizontal cut was made in the graft and in the rootstock. The graft of 

approximately 2.0 cm had only a bud. It was placed on the rootstock, and it was 

guaranteed to match the areas of exchange and not moving tissue from the placement of 

a stainless wire with 2.5 cm between the scion and stock in the plant, hence joint 

together with Parafilm ®, the area surrounding the graft. All cuts were performed with a 

scalpel, disinfected with bleach 1:3 (v:v) between each use. The plant material was 

manually sprayed with a fungicide (carbendazime) before and after the cuts.  

For data comparison, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests, both non-parametric tests, 

were used. 

Cleft graft has proved not to be an efficient technique, with a survival rate of 21.4% in 

spring and 15.4% in summer. In summer, chip budding had the highest survival rate of 

33.3%, and pin grafting only 19.1%. 

In the spring’s trial, the cultivar that presented a higher rate of success as graft was 

‘Polka’ (33.3%), and 'Autumn Bliss' showed the highest rate of success as rootstock 

(50.0%). The grafting of 'Polka' in different cultivars showed the best results for growth 

and vigour when compared with control 'Polka' / 'Polka', and the same happened with 

‘Tulameen’. The use of a vigorous rootstock, 'Erika', led to an increased production of 

'Polka'’s graft. However, it was with ‘Polka’ grafted onto the rootstock 'Glen Lyon' that we 

noted a largest increase in average weight of the fruit. There was no production or floral 

differentiation in grafted ‘Tulameen’ regardless the rootstock used. No combination 

showed changes in flowering/fruiting habits. 

In the summer´s trial, a success rate of rooting was higher in 'Polka' and 'Autumn Bliss', 

with 58.1% and 57.2%, respectively. In summer, considering chip budding and pin 

grafting there was an increase in growth, node number and diameter in 'Polka' grafted 

onto 'Tulameen', although the productivity was not affected by the rootstock. In 'Glen 

Lyon' flowering was achieved, regardless of the rootstock, but not in the ungrafted 

plants. 

We can conclude that healing time, in the zone where graft took place, with callus 

formation in a large area, induced a delay of about three weeks to restore the growth of 

grafted plants and of about eight weeks in the production cycle. It can be concluded that 

grafting does not have effect on fruiting habits of the different cultivars. However, ‘Glen 

Lyon’ (summer’s trial) had flowers when grafted but not in controls. This suggests that 

the combination of cold treatment (5 months) and grafting may have been decisive for 

the change of the floral stimulus. 

The results for different periods and techniques of grafting show that micrografting 
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should be studied in raspberry as technical alternative to grafting in the field, to enhance 

flowering and productivity. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os pequenos frutos são tipicamente frutos silvestres que se caracterizam pela sua 

pequena dimensão, cor intensa e sabor muito característico. Estas bagas de cores 

vibrantes e cujas sementes se encontram no interior da polpa, começam a ter bastante 

procura no mercado. 

Desta categoria fazem parte os morangos, as amoras, as groselhas, as framboesas, 

os mirtilos e os medronhos. Estes frutos podem ser integrados em sumos ficando 

excelentes em saladas de frutos. No geral, têm um elevado valor de pectina, uma fibra 

solúvel, o que os leva a ser muito usados em compotas e geleias, a framboesa tem 6,7 g 

e o morango 2,0 g por cada 100 g de parte edível (Instituto Ricardo Jorge, 2006). A sua 

grande beleza é um factor atractivo do qual se pode tirar partido em diversas receitas. 

Para além do seu teor em vitamina C, 30 mg e 45 mg por 100 g de parte edível para a 

framboesa e morango, respectivamente (Instituto Ricardo Jorge, 2006), tem aumentado 

o interesse pelo consumo destes frutos devido aos elevados teores em substâncias 

químicas com a capacidade de promover a saúde e retardar o aparecimento de diversas 

doenças. Entre estas substâncias encontram-se sobretudo as antocianinas, pertencentes 

à família dos flavonóides, desempenhando diversas actividades biológicas, incluindo 

acção antioxidante, anti-inflamatória, anti-microbiológica e anti-cancerígena (Mazza, 

2007). 

Entre as várias opções de espécies frutícolas com boas perspectivas de 

comercialização, encontram-se as framboesas. Portugal tem excelentes condições de 

clima e de solos para a sua produção, assim como a possibilidade de produzir alguns 

destes frutos fora de época, o que traz vantagens competitivas bastante interessantes. 

Nos últimos anos a produção de framboesa tem vindo a aumentar em área e volume em 

Portugal, podendo assim a cultura dos pequenos frutos ser uma excelente alternativa à 

fruticultura tradicional em várias regiões do País.  

A entrada de novos países para a União Europeia veio aumentar a competitividade 

nesta e noutras faixas do mercado frutícola. Estes países, nomeadamente a Polónia, são 

grandes produtores e exportadores deste tipo de frutos, mas pela sua localização 

geográfica apenas produzem durante o fim da Primavera e o Verão. Assim, o mercado 

fora de época, Outono, Inverno e Primavera, permanece aberto aos países 

mediterrânicos, em especial a Portugal e a Espanha. Pela sua dimensão, Portugal não 

pode ser um importante competidor em volumes de produção, podendo no entanto, 

ocupar uma razoável faixa no mercado de qualidade. 

A produção em Portugal é realizada em cultura protegida e tem como destino os 

mercados de exportação. A intensificação dos sistemas de produção de framboesa, com o 

início da cultura em substrato, implica a utilização de plantas extremamente produtivas e 

com frutos que apresentem todas as características exigidas pelos mercados.  
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As linhas de melhoramento de framboesa são muito reduzidas e praticamente 

inexistentes para plantas adaptadas ao clima do Sul da Europa e a combinação 

produtividade/qualidade dificilmente se consegue obter numa única cultivar. 

A enxertia, como método de combinação de características entre diferentes plantas 

pode apresentar vantagens para o produtor. A planta enxertada tem a possibilidade de 

manter algumas características do porta-enxerto que sejam consideradas vantajosas. É 

objectivo deste relatório estudar a técnica e influência da enxertia no vigor, 

produtividade e hábitos de frutificação em diversas cultivares de framboesa (Rubus 

idaeus L.), a partir de dois ensaios de enxertia herbácea em diversas cultivares de 

framboesa. 

Estas técnicas usadas com sucesso em culturas herbáceas não foram ainda 

exploradas no caso da framboesa e, pelo que sabemos, não existem estudos sobre as 

condições que conduzem ao seu sucesso, em particular época de realização e tipo de 

técnica. 

Para serem alcançados os objectivos propostos neste relatório, foram realizados 

dois ensaios: a) enxertia em lançamentos de Primavera, b) enxertia em lançamentos de 

Verão.  

No ensaio de Primavera, foram realizadas várias combinações entre cultivares com 

interesse comercial, que diferem nos hábitos de frutificação e vigor. 

No ensaio de Verão em cultura protegida, recorreu-se ao corte dos lançamentos do 

ano com o propósito de alargar o período de produção, e deste modo serem obtidos 

maiores rendimentos a nível comercial. Esta técnica de produção permite alcançar uma 

produção mais tardia. Em lançamentos cortados e não cortados foram estudadas 

diferentes técnicas de enxertia em diferente material vegetal. 

Este trabalho sobre os efeitos da utilização da enxertia na alteração do vigor e na 

floração, tem à partida um carácter pioneiro e preliminar, mas sem o qual não se poderá 

avaliar a potencialidade ou exequibilidade desta técnica em Rubus. 
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2. A FRAMBOESA 

2.1. Origem e distribuição mundial 

A framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) é originária da Ásia Menor e América do 

Norte, sendo os frutos já colhidos pelo povo de Tróia na época de Cristo. 

Atribui-se ao povo romano a propagação da planta pela Europa, por terem sido 

encontrados registos de domesticação da framboesa em escritos de Paladius, um 

agricultor romano, datados do século IV, e sementes descobertas nos fortes romanos em 

Inglaterra.  

Na Europa medieval, bagas silvestres eram utilizadas na alimentação e medicina, e os 

seus sumos usados em pinturas de manuscritos. Foi no entanto, apenas no século XVIII 

que o cultivo da framboesa se espalhou pela Europa.  

A cultura da framboesa está actualmente concentrada essencialmente na Europa, 

sendo o seu contributo na produção mundial superior a 80%. Em termos mundiais, a 

Rússia é o maior produtor (35%), seguida pela Sérvia e Montenegro (19%), Estados 

Unidos (13%), Polónia (10%) e Ucrânia (5%) (GPPAA, 2006). Em 2005, a produção 

mundial de framboesas foi de 524 mil toneladas, sendo estas produzidas em 38 países, 

em cerca de 100 939 hectares, com uma produção média de 5193 kg/ha (FAO, 2009). 

  

2.2. Importância económica em Portugal 

Em Portugal não havia o hábito do cultivo destas espécies, tendo sido instalados os 

primeiros ensaios em 1985. Actualmente a produção encontra-se um pouco por todo o 

país, desde o Algarve ao Minho e destina-se tanto ao mercado interno como ao externo, 

tanto para consumo em fresco como para congelação. Tem no entanto, maior expressão 

no litoral alentejano, na região do Fundão, e em Bragança, estando a ganhar importância 

na região do Oeste. 

A framboesa por ser um produto de elevado valor acrescentado, com considerável 

incorporação de mão-de-obra, está associada a pequenas empresas, na sua maioria, tipo 

familiar. Por este motivo é extremamente difícil quantificar áreas e produções.  

Em Portugal, a área de produção desta cultura era, no ano de 2005, de 60 ha 

distribuídos por várias regiões do país, obtendo-se uma produção de 600 toneladas para 

consumo em fresco e 22 toneladas de framboesa para a indústria (GPPAA, 2006). 

Apesar da reduzida área de produção de framboesa em Portugal, esta tem vindo a 

aumentar em área e volume, pois o país apresenta uma diversidade de condições 

climáticas e pedológicas, que permitem a cultura da framboesa ao ar livre e, graças aos 

Invernos amenos da sua orla costeira, em especial no Algarve, Alentejo e Oeste, é 

possível a cultura protegida para produção fora de época ao longo do Outono, Inverno e 

Primavera tendo esta como destino os mercados de exportação. 
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Na cultura de ar livre, é possível obter produção de framboesa entre Abril e Setembro 

em quase todas as regiões. Portugal tem condições para produzir framboesa entre 

Outubro e Dezembro, período em que outros países europeus têm dificuldade em 

produzir. Esta é uma das mais valias que faz com que o sector tenha grande 

rendibilidade e competitividade, sendo também uma das razões pelas quais as empresas 

de capital estrangeiro se têm vindo a instalar no nosso país.  

Todos os mercados do leste europeu são uma boa aposta para Portugal, pois têm 

elevados hábitos de consumo de pequenos frutos e não os conseguem produzir fora de 

época devido ao clima. 

 

2.3. Biologia da planta 

A framboesa pertence ao género Rubus, família Rosaceae, que é um dos géneros mais 

diversificados do reino vegetal, e que de acordo com as diferenças verificadas nos 

hábitos de frutificação, se divide em 12 sub-géneros. Destes, apenas 5 apresentam 

interesse frutícola: Chamaemorus, Cylactis (framboesas árticas), Malachobatus (espécies 

ornamentais), Idaeobatus (framboesas) e Eubatus (amoras) (Jennings, 1988). 

O sub-género Idaeobatus, integra cerca de 200 espécies de framboesas, sendo as de 

maior importância a framboesa vermelha europeia (Rubus idaeus subsp. vulgatus 

Arrhen), a framboesa vermelha norte americana (Rubus idaeus subsp. strigosus Michx), 

a framboesa preta (Rubus occidentalis L.) e Rubus neglectus, onde se incluem as 

framboesas púrpuras e os híbridos das framboesas vermelhas norte americanas com as 

pretas (Jennings, 1988). 

 

2.3.1. Morfologia 

O sistema radicular da framboesa é fasciculado, desenvolvendo-se horizontalmente, 

explorando essencialmente os primeiros 25 cm do solo e possui a capacidade de emitir 

numerosos lançamentos (Christensen, 1947; Breton et al., 1976). Encontram-se no 

entanto, um maior número de raízes junto à zona de renovo dos lançamentos que são 

emitidos anualmente. Estes novos lançamentos podem ter origem em gomos radiculares 

ou gomos axilares da base dos lançamentos na zona de substituição (Hudson, 1959). O 

crescimento das raízes e da parte aérea ocorre simultaneamente, com um aumento 

acentuado durante o período de Verão (Atkinson, 1973). 

Os caules, denominados lançamentos ou turiões, são geralmente de forma cilíndrica, 

podendo ser lisos ou apresentar acúleos de diversas formas ou pêlos. No topo e base dos 

lançamentos existe maior número de nós, pois estes formam-se no início e fim da 

estação, em que as condições de alongamento são mais diminutas. Vulgarmente as 

framboesas apresentam apenas um gomo axilar por nó, podendo no entanto 

desenvolver-se um gomo secundário com vigor semelhante ao principal, quando as 
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condições são favoráveis (Waldo, 1934). Os gomos axilares do primeiro ano de 

crescimento dão origem, no segundo ano, aos ramos de fruto das framboesas 

remontantes e não remontantes, sendo possível que estes evoluam de gomos axilares 

para ramos vegetativos em cultivares vigorosas ou recém plantadas (Oliveira et al., 

2007). 

Quando as condições de crescimento são favoráveis, é possível o aparecimento de 

laterais a partir de gomos primários, de secundários e de terciários (Wood e Robertson, 

1957). 

As folhas jovens e dos ramos de fruto são trifoliadas, apresentando quando adultas 

cinco folíolos, podem no entanto assumir diversas formas consoante as cultivares. As 

folhas são glabras e sem estomas na página superior, apresentando a página inferior um 

elevado número de estomas (Jennings, 1988). 

No início do desenvolvimento do gomo floral ocorre a formação de um eixo que com o 

seu desenvolvimento dá origem a primórdios florais no seu ápice e vão-se formando, na 

axila dos primórdios foliares, eixos secundários que por sua vez dão origem a novas 

flores. Assim cada gomo dormente contém uma inflorescência complexa, composta por 

uma inflorescência terminal e várias inflorescências secundárias (Williams, 1959). O 

ramo de fruto pode apresentar várias inflorescências, variando o seu número com a 

época em que se deu a diferenciação floral. 

O desenvolvimento do processo que leva à formação do fruto pode ser interrompido a 

qualquer momento, quer seja em botão, em flor ou mesmo no estado de fruto imaturo. 

Normalmente os ramos de fruto são tanto maiores quanto mais próximos estão da 

base do lançamento, apresentando também nesse caso maior número de nós. Contudo, 

o número de frutos e o número total de flores não varia significativamente com a posição 

no lançamento. Alterações nas práticas culturais, nas condições ambientais e na própria 

idade da planta podem afectar a expressão destas duas características: comprimento e 

número de nós por ramos de fruto (Dale, 1979). Parece razoável esperar que existam 

diferenças entre os ramos de fruto localizados nos vários níveis de um lançamento, uma 

vez que sendo a diferenciação floral desfasada no tempo, os ramos de fruto podem ter-

se diferenciado sob distintas condições de ambiente. 

A framboesa produz uma inflorescência definida, do tipo cimeira, na qual o eixo 

principal termina numa flor. A floração inicia-se na flor terminal, seguida das outras que 

aparecem sucessivamente em direcção à base, em ráquis secundários (Moore e Caldwell, 

1985). As flores de framboesa têm aproximadamente 2,5 cm de diâmetro e são 

hermafroditas, possuindo geralmente cinco sépalas e cinco pétalas. 

O fruto da framboesa é um fruto múltiplo de drupas, proveniente de uma flor com um 

grande número de ovários aderentes a um receptáculo comum, é portanto composto por 
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um agregado de drupéolas carnudas agrupadas num receptáculo fibroso, alongado ou 

arredondado, aderente ao cálice e ao pedúnculo (Edin et al., 1999).  

 

Ciclo biológico 

Nas cultivares de fruto bienais, são produzidos novos lançamentos a partir de gomos 

radiculares ou axilares que se encontram na base do lançamento principal, quando a 

dormência é quebrada (Carrew et al., 2000a). Assim, o ciclo de crescimento das 

framboesas inicia-se com o desenvolvimento dos gomos que se encontram abaixo do 

nível do solo, durante o Inverno, formando novos lançamentos que surgem na Primavera 

(Oliveira, et al., 2007).  

Existe um grande número de gomos radiculares ao longo das raízes, abrolhando no 

fim do Verão e Primavera (Hudson,1954). Podem assim distinguir-se dois tipos de 

lançamentos de raíz consoante a época em que emergem, Outono ou Primavera 

(Williams, 1959). Estes gomos podem passar o Inverno na fase dormente. 

Os gomos axilares que se encontram na zona de substituição, apresentam maiores 

dimensões sendo também, mais especializados que os anteriores. São estes, que todos 

os anos permitem os lançamentos de reposição. Iniciam o seu crescimento na Primavera 

e terminam quando atingem o desenvolvimento completo.  

Os gomos axilares não necessitam de frio para abrolharem, pois ao contrário dos 

gomos radiculares nunca ficam completamente dormentes. 

Os lançamentos da framboesa são bienais e de acordo com o seu comportamento no 

final do primeiro período de crescimento, as cultivares podem ser classificadas de 

remontantes ou não remontantes (Duarte, 1993).  

As cultivares não remontantes têm um ciclo bienal, florescendo no Verão após um ano 

de crescimento vegetativo, e um período de dormência durante o Inverno (Hudson, 

1959). No segundo ano, os gomos que se encontram nos lançamentos que cresceram 

durante o primeiro ano, dão origem aos lançamentos laterais, surgindo flores na 

extremidade que se diferenciam, seguindo-se a formação dos frutos. Após este período, 

os lançamentos morrem, sendo substituídos por novos. Estas cultivares produzem desde 

o fim de Junho até Agosto. 

As framboesas remontantes, apesar de apresentarem um ciclo bienal, têm a 

capacidade de florir na zona superior dos lançamentos do ano, no Outono e no Verão do 

ano seguinte, na zona inferior dos mesmos lançamentos. No fim do Inverno, início da 

Primavera, após o crescimento dos lançamentos, o gomo terminal diferencia-se, 

iniciando-se a formação de lançamentos laterais e os gomos inferiores evoluem. Após a 

frutificação, a parte dos lançamentos que frutificou morre. No entanto, o resto do 

lançamento comporta-se como não remontante, evoluindo os restantes gomos, 

produzindo fruta no ano seguinte. Tem-se assim, a primeira produção em Setembro e a 
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segunda em Junho e Julho. 

A característica remontante é determinada quantitativamente por genes actuando de 

uma forma aditiva ou complementar, variando de cultivar para cultivar a sua expressão 

(Keep, 1988).  

Uma cultivar é considerada remontante quando a diferenciação floral dos gomos 

ocorre durante o período de crescimento, em contraste com as framboesas não 

remontantes em que a diferenciação só ocorre após o fim do crescimento (Williams, 

1959a, 1960; Keep, 1961). 

As cultivares podem ser ainda classificadas como semi-remontantes quando 

apresentam um comportamento intermédio entre as remontantes e não remontantes. 

Assim, estas framboesas iniciam a floração cedo o suficiente para permitir a frutificação 

no topo dos lançamentos, no seu ano de desenvolvimento, mas com uma expressão 

muito reduzida (Ourecky, 1976). No Verão do ano seguinte, produzem na zona inferior 

dos mesmos lançamentos. A sua produção ocorre nos meses de Junho e Julho. 

 

Dormência e atempamento 

O período de dormência é curto e está relacionado com as condições ambientais 

durante o seu crescimento, a idade das plantas e as diferenças genéticas das cultivares 

(Jennings et al., 1972). 

Existem ainda algumas dúvidas quanto às necessidades em frio das framboesas 

remontantes em cultura anual. No entanto, diversos estudos demonstram que os gomos 

da base devem passar por um período de baixas temperaturas para que a floração e 

frutificação sejam abundantes (Vasilakakis et al., 1980; Takeda, 1993; Carew et al., 

2001). 

Designa-se por atempamento o processo pelo qual os rebentos, inicialmente 

herbáceos, se tornam lenhosos, com epiderme espessa adquirem cor mais escura 

(Agustí, 2004). O atempamento dos lançamentos ocorre quando finaliza o crescimento 

da planta e esta entra em dormência no Outono. Este processo é de extrema importância 

nas framboesas, pois permite que resistam ao frio durante o período mais desfavorável. 

 

Indução e diferenciação floral 

A indução floral é um processo em que o meristema passa do estado vegetativo ao 

reprodutivo e pode ser potenciado com temperaturas baixas. Após a indução ocorre a 

diferenciação floral, em que se verificam várias alterações morfológicas que culminam na 

formação do botão floral. 

A diferenciação floral das framboesas é basípeta, iniciando-se do topo para a base dos 

lançamentos e da flor terminal do gomo para as flores das axilas das brácteas, estando 

dependente das condições de luz e temperatura (Waldo, 1934; Williams, 1959). 
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2.3.2. Exigências edafo-climáticas 

O clima representa juntamente como o solo, um factor essencial para o sucesso da 

cultura da framboesa (Mureau, 1988). Esta é uma cultura bastante resistente às baixas 

temperaturas invernais, quando os lançamentos se encontram em bom estado sanitário 

(Edin et al., 1999). As condições climáticas óptimas para o cultivo são os invernos 

moderados com temperaturas não excessivamente baixas e constantes, e verões 

relativamente frescos, com alguma amplitude térmica diária, sendo o nível de exigência 

destes factores dependente da cultivar. 

Quando as temperaturas do Verão se tornam muito elevadas para a planta, esta pode 

crescer mas não frutificar, ou dar origem a frutos de reduzida qualidade, pouco 

saborosos e de consistência branda.  

Descidas bruscas na temperatura podem afectar as zonas apicais dos lançamentos não 

lenhificados. Durante o período floral, a framboesa é muito sensível às baixas 

temperaturas na Primavera, o botão floral fechado pode suportar -1,3º C, a flor aberta e 

o fruto recém-formado os -0,7ºC (Abcagro, 2008). 

Durante o período de maturação dos frutos, uma exposição solar muito intensa 

acompanhada de temperaturas superiores a 25-30 ºC, pode ocasionar queimaduras 

sobre os frutos (Edin et al., 1999). 

As plantas da framboesa preferem áreas bem iluminadas, protegidas em relação a 

ventos, com boa circulação de ar, suportando as variedades não remontantes altitudes 

até 1400 m e as variedades remontantes precoces até 800-900 m (Edin et al., 1999). 

Se a precipitação durante o Inverno for muito abundante e ocorrer encharcamento 

podem ser provocados danos na planta (Fernandez et al., 2006; Infoagro, 2006). O 

desenvolvimento superficial das raízes explica a sensibilidade da framboesa à secura 

(Breton, 1976). 

O sistema radicular da framboesa não tolera o encharcamento, possuindo raízes muito 

sensíveis a um mau arejamento, pois baixos teores de O2 no solo podem limitar a 

produção de hormonas promotoras do crescimento, responsáveis pelo desenvolvimento 

dos gomos e rapidez no crescimento do lançamento. 

A framboesa desenvolve-se melhor em solos profundos, bem drenados, com boa 

capacidade de retenção de água, pH neutro a ligeiramente ácido (5,5-5,6) e conteúdo de 

matéria orgânica superior a 3%. Devem por isso, ser evitadas plantações em solos 

argilosos, visto que estes, pelas características de retenção de água e compactação, 

podem provocar a morte das plantas por asfixia radicular e o aparecimento de cloroses. 

 

2.3.3. Cultivares e suas especificidades 

A ‘Tulameen’, obtida em British Columbia (Canadá) através do cruzamento entre 

‘Nootka’ x ‘Glen Prosen’, é uma cultivar não remontante (Domínguez, 2007), sendo 
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actualmente uma das cultivares mais populares numa vasta gama de climas no mundo, 

possuindo um rendimento elevado. Os lançamentos são muito vigorosos, apresentando 

acúleos de cor púrpura, não tornando, no entanto, difícil o seu manuseamento. Produz 

frutos grandes (4 a 5 g) (Edin et al., 1999), largos e cónicos, de sabor doce, de cor rosa 

escura, com grande firmeza e coesão entre as drupéolas e com excelente vida pós 

colheita e firmeza. O fruto apresenta uma boa qualidade gustativa, sendo um fruto com 

baixa acidez e muito açucarado (Domínguez, 2007). É uma cultivar resistente ao afídeo 

vector do vírus do mosaico (www.hargreavesplants.com) e sensível à podridão radicular 

causada pela Phytophthora sp. (http://extension.oregonstate.edu). 

A cultivar Polka foi melhorada pelo Dr. Jan Danek na Estação Experimental de 

Fruticultura na Polónia. Esta cultivar foi obtida a partir de cruzamentos por polinização 

livre, tendo como progenitores plantas originárias da ‘Autumn Bliss’ (Danek, 2002). A 

‘Polka’ é conhecida pelos atributos de qualidade dos seus frutos. O seu sabor pode ser 

descrito como bastante doce, é de grandes dimensões, tendo em média entre 3,9 a 5,9 g 

(Sousa, et al. 2007), apresenta uma forma ligeiramente cónica e boa vida pós colheita. 

Testes ao teor de sólidos solúveis (TSS) comprovam que esta cultivar consegue atingir os 

11,7º Brix. É uma cultivar remontante, com uma produção elevada e precoce, o que 

possibilita a sua entrada mais cedo no mercado e confere à cultivar grandes vantagens 

comerciais. É uma planta semi-vigorosa apresentando como principais vantagens a 

elevada qualidade dos frutos para o mercado em fresco, bem como a possibilidade de 

congelação e processamento industrial dos mesmos. Esta cultivar apresenta resistência a 

infecções provocadas pela Botrytis (Danek, 2002). 

A 'Autumn Bliss' foi melhorada na Estação de Investigação de East Malling, Inglaterra, 

resultante de vários cruzamentos realizados em 1974, entre as espécies R. strigosus, R. 

arcticus e R. occidentalis, e as cultivares ‘Malling’ Landmark, ‘Malling’ Promise, Lloyd 

George, Pyne's Royal e Norfolk Giant. Em geral, a 'Autumn Bliss' tem uma boa 

produtividade e seus frutos são grandes, 3 a 4g, (Edin et al., 1999) e saborosos, mas 

pouco firmes. A produção ocorre nos lançamentos, que são moderadamente numerosos e 

glabros, com muitos espinhos. A cultivar não é muito exigente em horas de frio, podendo 

ser cultivada em solos de fertilidade média, com boa drenagem. Trata-se de uma cultivar 

remontante, de produção precoce, resistente a afídeos vectores do vírus do mosaico da 

framboesa e susceptível ao RBDV (“Raspberry Bushy Dwarf Virus”) (vírus do nanismo 

arbustivo de Rubus) (Olmos, 2000; Joublan et al., 2002; Raseira et al., 2004; Michigan 

State University, 2006). A 'Autumn Bliss' foi a primeira variedade remontante a possuir o 

gene da precocidade existente na Rubus articus L., durando a produção de 8 a 10 

semanas (Edin et al., 1999). É uma variedade de vigor médio a forte (Edin et al., 1999), 

densa, com lançamentos fortes e erectos facilmente tutorados (Domínguez, 2007). 
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A ‘Glen Lyon’ foi obtida na Escócia, no Scottish Crop Research Institute, por 

cruzamento completo entre os progenitores 7331/1 e 7256/1 (Domínguez, 2007), é uma 

planta semi-remontante, sendo uma das mais conhecidas variedades entre os produtores 

no Sudoeste europeu, pois está bem adaptada ao clima quente desta região 

(http://www.hargreavesplants.com). Existe uma grande área de produção desta cultivar 

em Espanha, sendo produzidas grandes quantidades de fruta de elevada qualidade, para 

exportação para a Europa de leste (http://www.hargreavesplants.com). Os frutos da 

‘Glen Lyon’ possuem uma forma arredondada, sendo muito coesos e firmes, adquirindo 

boas condições para transporte. Possuem uma coloração vermelha brilhante e intensa, 

um excelente sabor e aroma. É uma planta vigorosa, com os lançamentos erectos, 

apresentando a particularidade de não possuir acúleos (Domínguez, 2007). 

A ‘Erika’ é uma cultivar recente, remontante, tendo sido seleccionada no Norte da 

Europa, a partir do programa de melhoramento do Istituto Sperimentale Per La 

Frutticoltura em Itália. Apresenta excelentes produções na época de Primavera e Outono. 

É muito vigorosa e apresenta lançamentos com acúleos. O fruto é de grandes dimensões, 

aproximadamente 5,4 g, apresentando firmeza, bom sabor e facilidade na colheita 

(http://www.hargreavesplants.com). 

2.4. Tecnologias de produção 

As tecnologias de produção evoluem ao longo dos tempos, sendo hoje o objectivo 

principal garantir uma produção de qualidade com preocupações ambientais. Têm sido 

implementadas técnicas que permitem alterar o ciclo biológico das plantas e assim 

garantir um aumento da produtividade, melhoria da qualidade dos frutos e ampliação da 

época de colheita. 

 

Produção de framboesa ao ar livre 

A cultura da framboesa ao ar livre pode ser realizada em quase todo o país, sendo 

mais favoráveis as regiões do litoral norte para a produção no período de Primavera, 

devido aos Invernos chuvosos e frios. O litoral centro e sul por possuírem temperaturas 

elevadas no Verão e Invernos amenos não são ideais (Oliveira et al., 2007). 

 

Produção de framboesa em cultura protegida 

A cultura protegida beneficia de regiões climáticas extremamente favoráveis em 

Portugal continental, sendo possível distinguir-se dois períodos de produção: precoce de 

Primavera e tardia de Outono/Inverno. 

A colocação de túneis no início da Primavera pode ser o suficiente para a antecipação 

da produção em uma ou duas semanas nas cultivares não remontantes. É uma técnica 

simples mas de rendibilidade económica extremamente variável. Para cultivares 
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remontantes é também possível aplicar a mesma técnica. Esta consiste na cobertura das 

linhas de plantação com túneis plásticos, no fim de Fevereiro, que vão sendo 

gradualmente descobertas à medida que a temperatura o permite (Oliveira, 1994). 

Segundo o mesmo autor, a data de cobertura é igualmente importante, verificando-se 

efeitos não tão pronunciados se esta for muito tardia. A cobertura deve ser colocada 

antes que se inicie o crescimento dos lançamentos de Primavera. 

Através da utilização de cultivares tardias e protecção das plantas, pode ainda ser 

prolongada a época de produção no período Outono/Inverno. 

 

Produção precoce 

O sistema de produção mais comum para a produção fora de época, utiliza plantas 

não remontantes tratadas com frio e posteriormente instaladas em túnel no início do 

Inverno, para uma entrada em vegetação mais cedo e consequentemente uma produção 

precoce de Primavera (Março a Junho). Utilizam-se para isso lançamentos de segundo 

ano no estado de dormência e com as necessidades de frio satisfeitas ou lançamentos 

obtidos durante o Verão desde que assegurada a dormência dos gomos laterais através 

do seu acondicionamento em câmara frigorífica (Oliveira et al., 2007).  

Devem ser utilizadas nesta técnica cultivares precoces, muito produtivas e com frutos 

de grande calibre, sendo as cultivares Tulameen, Glen Ample, e Glen Lyon as melhor 

adaptadas. 

As framboesas remontantes não têm sido utilizadas neste sistema pois frutificam nos 

lançamentos do ano, tornando-se  complicada uma produção precoce nos lançamentos 

do segundo ano, devido ao menor número de nós por lançamento (Oliveira et al., 2007). 

No entanto, por produzirem uma segunda vez no Outono possibilitam duas colheitas em 

período de elevado valor da cultura. Esta produção Outono-Inverno pode ainda ser 

escalonada através da manipulação do ciclo vegetativo dos lançamentos do ano a partir 

de diferentes modalidades de corte (Oliveira et al.,2005). 

 

Produção tardia 

Através do corte dos lançamentos do ano, ao nível do solo, durante o período de 

Julho/Agosto, é possível alcançar uma produção tardia de Outono (Outubro a Dezembro), 

nas framboesas remontantes. O corte dos lançamentos ao nível do solo permite, nestas 

cultivares, devido ao seu rápido crescimento, deslocar o seu ciclo produtivo. É no entanto 

fundamental o ambiente das estufas, bem como a precocidade das cultivares, para a 

frutificação ser possível num curto período de tempo (Oliveira et al., 2007). A data do 

corte dos lançamentos é de suma importância, pois um corte tardio comprometerá a 

produtividade dos lançamentos, não existindo tempo para o crescimento e diferenciação 

das flores antes das baixas temperaturas de Inverno (Oliveira et al., 2007). 
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2.5. Colheita e Pós-colheita 

A framboesa é tradicionalmente usada na confecção de doces, gelados, mousses, 

podendo ainda ser degustada ao natural. O sabor, aroma, firmeza, mas também a forma 

e cor são factores determinantes da qualidade comercial da framboesa (Moreau et al., 

1988). A framboesa ideal deve apresentar uma forma regular, firmeza, coerência das 

drupéolas, coloração vermelha, bom equilíbrio ácido/açúcar, aroma bem desenvolvido e 

baixo teor de matéria seca (Moreau et al., 1988). 

A colheita destes frutos é realizada manualmente, sendo precisamente a mão-de-obra 

o factor de produção com maior peso nesta cultura. Após o desenvolvimento máximo do 

fruto ocorre a maturação. O grau de maturação à colheita depende das cultivares e do 

destino da produção. Assim, as framboesas destinadas ao mercado interno ou à 

transformação colhem-se na maturação fisiológica, isto é, quando os frutos apresentam 

uma boa coloração e o grau de açúcar atingiu o seu ponto máximo. As framboesas 

destinadas à exportação são colhidas um pouco mais cedo, quando a cor das drupéolas 

ainda é rosada, pois nesta fase a sua resistência ao manuseamento e ao transporte é 

maior (http://www.observatorioagricola.pt). 

O ritmo e decisão da colheita estão dependentes do produtor, por isso este deve 

possuir algum conhecimento sobre a evolução da cultivar. No entanto, há critérios que 

possibilitam avaliar o estado de maturação dos frutos, como a resistência ao destaque, a 

firmeza e a cor, sendo este último o critério tradicionalmente utilizado 

(http://www.observatorioagricola.pt). 

Com a maturação forma-se uma camada de abcisão no ponto de união entre as 

drupéolas e o receptáculo, ficando este último ligado à planta após a abcisão do fruto. Os 

frutos assim formados são extremamente frágeis devendo ser evitado o seu excessivo 

manuseamento. Os frutos devem ser colhidos durante as primeiras horas do dia, 

imediatamente refrigerados (2ºC e 95% de humidade relativa) e enviados para os 

circuitos de comercialização no período máximo de 24 horas. 

A utilização do frio permite a manutenção da firmeza, da cor, reduz as trocas gasosas 

e limita as perdas de água e de peso, permitindo assim um prolongamento da vida do 

fruto após a colheita (Moreau et al., 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

33 

 

3. A ENXERTIA 

3.1. Definição 

A enxertia é a técnica de unir os tecidos vivos de duas plantas distintas, enxerto e 

porta-enxerto, de forma que os tecidos cambiais estejam alinhados e formem uma união 

perfeita, a zona de enxertia, e que ao crescer e desenvolver-se formam uma planta única 

(Hartmann et al., 2002). 

Qualquer técnica que inclua esta, pode ser considerada como um método de enxertia, 

sendo por isso inúmeros procedimentos da enxertia descritos em diversa bibliografia 

(Hartmann et al., 2002). 

A enxertia é a prática de multiplicação mais utilizada em fruticultura, tanto para a 

obtenção de novas plantas, como na propagação das cultivares existentes (Agustí, 

2004). 

 

3.2. Objectivos da enxertia 

As razões para enxertar têm aumentado dramaticamente ao longo dos anos. Os 

enxertos têm sido utilizados para induzir a resistência em relação a baixas (Bulder et al., 

1990) e elevadas temperaturas (Rivero et al., 2003); para aumentar a absorção de 

nutrientes (Ruiz et al., 1997); para aumentar a produtividade quando as plantas são 

cultivadas em solos infectados (Bersi, 2002; Kakjan-Marsic and Osvald, 2004); para 

aumentar a síntese de hormonas endógenas (Proebsting et al., 1992); para melhorar o 

uso da água (Cohen and Naor, 2002); para aumentar o número de flores e a produção de 

sementes (Lardizabal and Thompson, 1990). 

Para além destas a enxertia tem diversas razões para a sua realização, tais como: 

 Possibilidade de perpetuar a cultivar desejada devido aos seus hábitos de floração, 

frutificação ou características de crescimento quando não podem ser facilmente mantidas 

ou propagadas de forma económica por qualquer outro meio de propagação assexual 

(Hartmann et al., 2002); 

 Permite a combinação de diferentes cultivares, numa única planta, conferindo cada 

uma das partes, enxerto e porta-enxerto, uma ou várias características desejáveis, 

podendo assim serem alcançados benefícios a partir do enxerto, tal como aumento da 

taxa de crescimento, produção, forma da planta e características do fruto. Quanto ao 

porta-enxerto, este poderá conferir maior resistência ou tolerância ao stress biótico 

(patogénicos, insectos, vírus, nemátodos) e abiótico ( tolerância a solos secos e pesados, 

salinidade, secura e ao encharcamento) (Ranney e Hitman, 1995; Estan et al., 2005). 

Muitos pesquisadores têm verificado que existe uma interacção entre o porta-enxerto e o 

enxerto que pode resultar num aumento de vigor do sistema radicular, logo aumento da 

absorção de água e minerais, que conduz a um acréscimo da produtividade e dos frutos 

(Lee, 1994; Oda, 1995; Bersi, 2002; Leoni et al., 1990; Kakjan-Marsic and Osvald, 
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2004), podendo ainda ser controlado o vigor da planta enxertada, e esta tornar-se muito 

vigorosa ou ananicante de acordo com o vigor do porta-enxerto. A enxertia poderá 

adiantar a maturação reprodutiva, bem como tornar a época de frutificação mais 

precoce, podendo o enxerto de muitas culturas de frutos ser estabelecido de forma mais 

rápida no pomar e entrar em produção mais cedo quando enxertada em porta-enxertos 

ananicantes (Tydeman et al., 1965), adiantar a taxa de crescimento da planta e reduzir a 

época de produção, melhorar o sucesso de transplantação; 

 Possibilita a alteração das cultivares em plantas estabelecidas, incluindo combinar 

mais do que um enxerto na mesma planta (Hartmann et al., 2002); 

 Permite obter benefícios de determinados inter-enxertos, sendo introduzido um 

terceiro elemento ao sistema enxerto e porta-enxerto, através da enxertia, tendo como 

grande vantagem tornar possível evitar determinadas incompatibilidades, poderá possuir 

alguma característica desejável que não esteja presente no enxerto ou porta-enxerto; 

 Pode ser igualmente utilizada para reparar danos em determinadas zonas de 

árvores (Hartmann et al., 2002); 

 Torna possível a indexagem de doenças, utilizada para estudar doenças causadas 

por vírus, isto porque podem ser transmitidas de planta para planta doenças viróticas. 

Esta característica torna possível o teste de presença de vírus em plantas que podem 

possuir organismos patogénicos sem os expressar, revelando deste modo poucos ou 

nenhuns sintomas. Enxertando gomos ou enxertos duma planta com suspeita de vírus 

numa planta indicadora, bastante susceptível e que demonstre sintomas, a detecção da 

doença é facilmente conseguida (Miller, 1952); 

 É igualmente uma forma de aumentar a facilidade, eficiência e rapidez na 

multiplicação vegetativa, produzir alterações drásticas nas dimensões, natureza, habitat, 

adaptação, ou resistência a doenças no porta-enxerto ou enxerto (Hartmann et al., 

2002); 

 Permite o estudo dos processos de desenvolvimento e fisiológicos de plantas. A 

enxertia tem sido utilizada com sucesso no estudo de factores de transmissão (Millner, 

1932) da floração (Dole et al., 1991), início da tuberização, controlo de ramificação 

(Beveridge et al., 1994), bem como no estudo de “cold-hardiness” entre organismos 

induzidos e não induzidos. O uso de múltiplas combinações na enxertia, incluindo 

enxertias recíprocas e auto-enxertias, permitiu e facilitou estudos sobre promotores e 

inibidores sobre o enraizamento adventício (Geneve et al. 1991), potencial regeneração 

radicular, e rejuvenescimento de material maturo (Pliego-Alfaro et al., 1987). 
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Enxertia como factor de estudo 

A enxertia além das múltiplas aplicações em campo, tem possibilitado ampliar e 

aprofundar conhecimentos ao nível do desenvolvimento e fisiologia das plantas. 

De entre os vários estudos que têm sido realizados, muitos têm focado os factores 

de transmissão em plantas. Diversos estímulos ambientais influenciam a transição para o 

crescimento reprodutivo nas plantas (Mouradov et al., 2002; Boss et al., 2004), estando 

entre eles o fotoperíodo. Experiências clássicas de enxertia têm demonstrado que as 

folhas, em resposta a alterações de fotoperíodo, emitem sinais sistémicos, designados 

por ‘florigénio’, que induz a floração no meristema apical vegetativo. Este sinal, ainda 

que activado por diferentes sistemas de floração, é comum a todas as plantas (Lifschitz 

and Eshed, 2006). 

O antigo conceito do florigénio foi recentemente recuperado com a descoberta de 

um factor de transcrição, produto do gene Constans (CO), com actividade no floema, que 

em resposta a estímulos fotoperiódicos para regulação de um sinal sistémico, induz a 

floração em plantas de Arabidopsis (An et al., 2004), sendo assim o mediador entre a 

percepção do fotoperíodo e a transição para a floração em Arabidopsis. 

Estudos demonstram ainda que a duração dos ciclos diurnos e nocturnos é 

reconhecida pelas folhas que como consequência, produzem um sinal que promove a 

transição para o estado de floração no meristema apical (Zeevaart, 1976). Este sinal é 

transmitido por enxertia e são mantidas as suas funções entre espécies relativamente 

próximas (Ayre e Turgeon, 2004).  

O procedimento de enxertia em si não influencia a época de floração, a expressão 

do gene CO no meristema não é essencial para a indução floral, estando o CO entre a 

percepção do fotoperíodo e o sinal composto floémico que promove a floração (Ayre e 

Turgeon, 2004). 

A transmissão por enxertia é uma propriedade reconhecida dos compostos 

derivados da folha, sendo o sinal móvel no floema que controla a floração em resposta ao 

fotoperíodo (Zeevaart, 1976). Foi demonstrado que a expressão do gene CO responde ao 

fotoperíodo (Suarez-Lopez, 2001). 

Recentemente, foi desenvolvido um sistema de indução precoce da floração em 

“loblolly pine” (Pinus taeda) (Bramlett and Burris 1995; Bramlett et al. 1995). 

 

Têm sido igualmente realizados estudos em pinheiro manso que demonstram que a 

enxertia pode induzir uma maior precocidade na diferenciação floral. Verificou-se que, 

para além de permitir reproduzir características apreciadas de outras plantas, a enxertia 

possibilita o início de produção mais cedo. Não enxertado, o pinheiro manso entra em 

produção com abundância a partir dos 15 a 20 anos, recorrendo à enxertia aos dois anos 

de idade, produz dois anos após enxertia, frutificando de forma abundante pouco tempo 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

36 

 

depois. Esta precocidade resulta do facto de o ponto de soldadura causado pela enxertia, 

se tornar um obstáculo à circulação da seiva, recebendo a parte aérea menor quantidade 

de água e minerais e a raiz menos hidratos de carbono, ficando estes acumulados na 

parte aérea (Cerqueira, 1994). 

 

3.3. Enxertia herbácea 

A enxertia de plantas herbáceas é uma prática antiga. A enxertia em cucurbitáceas foi 

descrita de forma sumária por Hong (1643-1715) na Coreia, no século XVII. Ele 

descreveu métodos de produção de cucurbitáceas de grandes dimensões através da 

enxertia por aproximação. Foi igualmente relatado um método semelhante num antigo 

livro chinês datado do século XV (Lee e Oda, 2003). 

No entanto, enxertar plantas herbáceas não foi uma prática comum até ao ano 1920, 

na Ásia, altura em que aparecem estudos detalhados em jornais científicos sobre a 

enxertia em melancia (Ashita, 1927) com o objectivo de prevenir a fusariose na cultura 

(Oda, 1999). Esta técnica espalhou-se de tal forma pelo país que, na década de 90, 

95%, 60%, 62%, 30% e 10% da área ocupada com as culturas da melancia, do pepino, 

do melão, da beringela e do tomate, respectivamente, eram enxertadas (Oda, 1999). 

Apesar do uso generalizado da enxertia em plantas herbáceas na Ásia, a informação 

desta tecnologia tem estado indisponível para a língua inglesa. Contudo, existe um 

grande número de livros coreanos e japoneses que seriam bastante úteis na expansão 

desta técnica em várias partes do mundo (Lee e Oda, 2003).  

A enxertia é um processo que envolve em primeiro lugar a escolha do porta-enxerto e 

enxerto a serem utilizados, sendo depois formada uma zona de união, com recurso a 

manipulação física e por fim a aclimatação da nova planta (Lee e Oda, 2003). A enxertia 

é classificada de acordo com o local do porta-enxerto onde o garfo é inserido (Hartmann 

et al., 2002). 

Assim sendo, existem diversos tipos de enxertia, podendo esta ser realizada no caule 

ou na raiz, e a partir de gomo ou ramo destacado (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Diferentes técnicas de enxertia que podem ser realizados no caule e na raíz 

da planta. 

 

Enxertia 

No caule 

Gomo 
destacado 

Escudo 
Anel 
Borbulha com lenho (“Chip budding”) 

Ramo 
destacado 

Fenda 

   Fenda cheia 

   Fenda simples 

   Fenda inglesa 

De alfinete (“Pin grafting”) 
De incrustação 
De coroa 

     Ponte 

Aproximação Encosto 

Na raiz       Enxertia radicular 

 

3.3.1. Enxertia de fenda 

Existem muitas variações neste tipo de enxertia, sendo o enxerto inserido no topo do 

porta-enxerto. 

• Enxertia de fenda cheia 

O método de enxertia em fenda cheia consiste na inserção de um garfo retirado de um 

ramo adulto de uma planta, que depois de ser cortado em forma de cunha na parte na 

base é inserido e amarrado numa fenda cheia efectuada na base do caule do porta-

enxerto (Souza et al., 1999). 

 

• Enxertia de fenda simples 

O método é semelhante ao anterior, tendo como principal diferença o facto de o 

enxerto e porta-enxerto não possuírem dimensões de diâmetro semelhantes, sendo 

assim o enxerto, de menores dimensões colocado numa região mais exterior do porta-

enxerto, de forma a coincidirem as zonas cambiais de ambos. 

 

3.3.2. “Pin grafting” 

Esta técnica, consiste na união do enxerto e porta-enxerto através de um arame, 

apresentando como grande vantagem a facilidade e rapidez de execução, bem como a 

produção de enxertos fortes e saudáveis, pois os vasos condutores do enxerto são 

completamente fundidos com os do porta-enxerto, tornado-se a zona da união da 

enxertia forte o suficiente para suportar o manuseamento da planta pós-enxertia (Lee e 

Oda, 2003). 
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3.3.3. “Chip budding” 

O “chip budding” é uma das técnicas mais tradicionais para a propagação assexual de 

plantas lenhosas, na produção de cultivares ou clones das mesmas, com recurso a uma 

borbulha com lenho É igualmente um dos processos mais recorrentes nos sistemas de 

enxertia por borbulha usados na produção em viveiros, sendo um dos únicos métodos 

existentes com a possibilidade de ser efectuado em porta-enxertos com câmbio activo ou 

dormente. 

Actualmente, o “chip budding” é preferível à enxertia por borbulha em T, em muitas 

plantas lenhosas, pois este método pode ser efectuado por um utilizador pouco 

experiente por não ser complexo e exigir muita técnica, realizado de forma rápida, com 

uma elevada taxa de sobrevivência (Gustafon and Morrissey, 2003). 

 

3.4. Fisiologia da enxertia 

A enxertia induz significativas alterações em quase todos os aspectos do crescimento 

e desenvolvimento da planta (Lee e Oda, 2003). Inúmeras publicações relacionadas com 

a enxertia debruçam-se sobre a alteração dos aspectos fisiológicos que dela advêm tais 

como floração, transporte iónico, substâncias orgânicas, doenças, porta-enxertos e 

qualidade da fruta. 

 

3.4.1. Zona de união da enxertia 

Vários estudos têm sido realizados sobre a formação da zona de enxertia, tanto em 

plantas lenhosas, como em herbáceas. Tal como é necessário novo tecido meristemático 

para a formação de novas raízes e gomos adventícios, também é essencial que este 

tecido meristemático, novo câmbio vascular, se desenvolva entre o enxerto e porta-

enxerto para que ocorra com sucesso a formação da zona de união da enxertia (Yeoman 

e Brown, 1976). 

A zona de enxertia em plantas lenhosas baseia-se no crescimento e proliferação da 

camada cambial, que é formada a partir da conjugação e ligamento dos tecidos do callus 

produzido pelo câmbio do enxerto e porta-enxerto, em resposta à lesão que lhe é 

causada. 

Na junção do enxerto com o porta-enxerto, ocorre o desenvolvimento de um callus, 

resultante da proliferação de várias células do tecido parenquimatoso situadas próximas 

à superfície, entre as lesões dos dois tecidos. Esse callus preenche os espaços entre 

ambas as partes, tornando-as contínuas pela conexão formada pela diferenciação dessas 

células em tecidos vasculares. A dúvida sobre qual é o tipo de células que dá origem ao 

callus na enxertia, é frequentemente debatida, sendo os vasos xilémicos ou as novas 

células derivadas do câmbio mencionadas como as principais fontes de origem do mesmo 

(Esau, 1974). 
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Devido à influência do câmbio existente, o tecido do callus diferencia-se em novas 

células cambiais, e estas por sua vez rediferenciam-se em células xilémicas e floémicas, 

para estabelecer uma ligação entre o enxerto e porta-enxerto (Janick, 1986). 

O enxerto apenas crescerá de forma correcta caso a ligação vascular seja 

estabelecida, pois é a partir dela que poderá obter água e nutrientes minerais 

necessários ao seu desenvolvimento. Da mesma forma, ocorrerá a degeneração do 

porta-enxerto se o floema, na zona de enxertia, for interrompido ficando este  

impossibilitado de receber hidratos de carbono e outros metabolitos do enxerto para o 

sistema radicular. É por isso essencial, que o enxerto possua uma zona meristemática, 

um gomo ou mais, capazes de se desenvolver e suprir as necessidades do sistema 

radicular a partir dos compostos fotossintetizados (Hartmann et al., 2002). 

 

3.4.2. Formação e cicatrização 

A histologia da zona de união da enxertia é semelhante, independentemente das 

diferentes combinações possíveis. Existem 5 estágios de desenvolvimento durante a sua 

formação, (1) o desenvolvimento da camada necrótica, (2) proliferação da ponte de 

células do callus entre os tecidos envolvidos na enxertia, (3) diferenciação de novo 

câmbio vascular, (4) restauração do novo tecido vascular e por fim (5) restauração da 

epiderme até à zona da união (Estrada-Luna et al., 2002). 

É mencionado na literatura que as camadas cambiais do enxerto e porta-enxerto 

devem encaixar na perfeição, para uma enxertia bem sucedida, no entanto, trata-se de 

um pressuposto difícil de alcançar, visto que estas apresentam várias camadas de 

espessura. De facto, é apenas necessário que as regiões cambiais estejam perto o 

suficiente para que as células do parênquima de ambos produzidas nesta zona possam 

ligar-se. Numa enxertia em que o enxerto e porta-enxerto apresentem diâmetros muito 

diferentes, alinhar a periderme a um dos lados, do enxerto ou porta-enxerto, é suficiente 

para assegurar que os vasos do câmbio estão perto o suficiente para permitir a sua 

interligação através da ponte de callus (Hartmann et al., 2002). 

Duas camadas cambiais que não sejam semelhantes o suficiente para emparelharem 

pode atrasar a união, ou mesmo evitar que esta se forme levando ao fracasso da 

enxertia (Shimomura e Fuzihara, 1977). 

É essencial que os dois componentes da enxertia, enxerto e porta-enxerto, sejam 

mantidos juntos firmemente de alguma forma, por revestimento, atadura, fixador, ou 

através de uma cunha, para que não haja deslocação dos tecidos e seja interrompida a 

união do parênquima após a proliferação ter sido iniciada (Hartmann et al., 2002). 
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Desenvolvimento da camada necrótica 

Numa primeira fase, após a realização da enxertia, em resposta à lesão provocada aos 

tecidos do enxerto e porta-enxerto, forma-se uma camada necrótica a partir das paredes 

e conteúdo celular das células que foram mortas. Trata-se de um mecanismo de defesa 

da planta para eliminar qualquer invasão de organismos patogénicos (Hartmann et al., 

2002), que ajuda a que os tecidos se mantenham unidos, especialmente junto aos vasos 

vasculares. Esta camada formada acaba por desaparecer.  

 

Proliferação da ponte de células do callus entre os tecidos envolvidos na 

enxertia  

As células vivas de ambos começam a estender-se nesta zona necrótica (Lee e Oda, 

2003). A reparação da lesão provocada resulta da actividade meristemática, iniciando-se 

a formação de um tecido designado por periderme da lesão, entre a camada necrótica e 

o tecido lesado, este tecido por sua vez, torna-se suberizado para impedir a entrada de 

patogéneos (Cline e Neely, 1983). 

É portanto, produzido tecido de callus indiferenciado a partir das células que não 

foram danificadas, que rapidamente se dividem em células de parênquima, numa região 

adjacente à camada necrótica. Estas novas células de callus parenquimatoso, proliferam 

entre o enxerto e porta-enxerto nas camadas exteriores das células de parênquima não 

danificadas, através de divisão celular e irão interligar-se preenchendo os espaços vazios 

entre os tecidos do enxerto e porta-enxerto (Hartmann et al., 2002). A formação do 

callus é por isso um pré-requisito para o sucesso da formação da zona de enxertia. 

Na enxertia, quanto maior o contacto físico entre as células do enxerto e porta-

enxerto, quanto maior for a pressão exercida entre ambos na área de união, através de 

atadura ou outro meio igualmente eficaz, menor o risco de ser formada uma barreira à 

formação da união da zona de enxertia a partir da camada necrótica (Tiedemann, 1989). 

Regra geral, a maior parte de callus é produzido pelo porta-enxerto, contudo se os 

parceiros da enxertia apresentarem diâmetros semelhantes a situação é inversa, sendo o 

enxerto o maior produtor (Troncoso et al., 1999), devendo-se este fenómeno à 

polaridade que ocorre de forma natural. Na enxertia por borbulha, as superfícies de corte 

são tão distintas que se torna difícil distinguir qual contribui com maior formação de 

callus. 

A adesão entre as células do enxerto e porta-enxerto é favorecida por material de 

ligação, uma mistura de pectinas, hidratos de carbono e proteínas (Miller e Barnett, 

1993) seguindo-se uma fusão das paredes celulares. 
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Diferenciação de novo câmbio vascular 

O terceiro passo para a formação da zona de união de enxertia é a reparação das 

lesões causadas ao xilema e floema, através da diferenciação de câmbio vascular, a partir 

da ponte de callus formada. 

Tanto nas plantas herbáceas como nas lenhosas, o xilema e floema inicial é formado 

antes da ponte de ligação de câmbio vascular, sobre o tecido de callus. 

Os vasos traqueídos, constituintes do xilema, bem como os elementos floémicos 

iniciais, formam-se directamente por diferenciação das células do callus. 

No entanto, o primeiro tecido vascular a ser diferenciado na ponte de callus, é o tecido 

de reparação da lesão do xilema e do floema. Este novo tecido de xilema é geralmente o 

primeiro a ser diferenciado, estando mais relacionado com a actividade do enxerto do 

que com a do porta-enxerto (Yeager, 1994), sendo que o aumento de ponte xilémica 

inicial está fortemente influenciado pela presença de folhas e ramos no enxerto, pois a 

auxina produzida pelos gomos do enxerto influencia de forma positiva a diferenciação das 

células velhas de parênquima em vasos condutores xilémicos (Hartmann et al., 2002). 

O crescimento do callus é portanto, o processo principal no desenvolvimento da zona 

da união da enxertia, pois é esta que fisicamente une o enxerto e o porta-enxerto 

(Jeffree e Yeoman, 1983; Moore, 1984). 

 

Restauração do novo tecido vascular 

O restabelecimento da continuidade vascular através da interface é essencial para 

determinar a compatibilidade entre enxerto e porta-enxerto no desenvolvimento da 

formação da zona de união da enxertia (Esau, 1965; Shimomura e Fujihara, 1978; 

Yeoman e Brown, 1976; Moore, 1984), pois a restauração dos vasos condutores assegura 

a circulação de todas as substâncias entre o enxerto e o porta-enxerto (Moore, 1984). 

O novo tecido vascular, diferenciado a partir das células do parênquima e o xilema e 

floema secundário é produzido a partir das células de câmbio anteriormente 

reconstituídas, possibilitando a ligação entre enxerto e porta-enxerto (Lee e Oda, 2003). 

É essencial que esta fase esteja completa antes do abrolhamento dos gomos do 

enxerto, caso contrário, a nova área foliar no enxerto não terá água suficiente para 

colmatar as perdas por transpiração, passando a um estado de desidratação e 

eventualmente morte. É no entanto possível que mesmo falhando as ligações vasculares, 

haja translocação suficiente através das células parenquimatosas do callus para permitir 

a sobrevivência do enxerto (Hartmann et al., 2002). 

 

Restauração da continuidade entre a epiderme e a zona da enxertia 

A verdadeira união é apenas alcançada, após o xilema e floema estabelecerem um 

contacto perfeito (Moore e Walker, 1981) entre eles e com a epiderme e estar assim 
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completamente restaurada a continuidade entre o enxerto e o porta-enxerto. 

Na enxertia por borbulha, o enxerto consiste apenas numa parte exterior e 

relativamente superficial da planta a ser enxertada, tendo na sua constituição apenas um 

gomo, que é colocado directamente sobre o xilema e câmbio do porta-enxerto. Por esta 

razão, o callus originado é quase inteiramente de origem do porta-enxerto, sendo 

produzido nas laterais do gomo em escudo uma quantidade muito pequena de callus. 

Algum parênquima do callus do gomo do garfo rompe a área necrótica, da mesma 

maneira que a descrita anteriormente para a enxertia em geral. O callus produzido cerca 

o gomo enxertado mantendo-o no seu lugar, evitando que este se desloque. Estudos 

anatómicos mostram que existe uma união mais rápida no “chip budding”, devido 

provavelmente a uma maior proximidade entre o enxerto e o porta-enxerto (Hartmann et 

al., 2002). 

 

3.4.3. Factores que influenciam a formação da zona de união da enxertia 

São necessárias condições de temperatura que provoquem uma intensa actividade 

celular, na fase de um contacto íntimo entre as regiões cambiais do enxerto e porta-

enxerto. Normalmente, as temperaturas devem estar entre os 12 e 32ºC, consoante a 

espécie enxertada, pois são as que promovem o rápido desenvolvimento celular. A 

enxertia deve por isso ser realizada numa época do ano em que se verifiquem estas 

temperaturas, e quando os tecidos, especialmente o câmbio, se encontram activos. 

O novo tecido de callus, que se forma a partir da região cambial, é constituido por 

células túrgidas, de parede celular fina, que podem facilmente desidratar e morrer. É por 

isso importante, para a produção dessas células parenquimatosas que a humidade se 

mantenha bastante elevada nas zonas próximas do câmbio, que foram unidas na 

enxertia. Deve então ser utilizado um método que permita um elevado grau de 

hidratação estes tecidos. 

É igualmente importante, que a zona de enxertia se mantenha livre de organismos 

patogénicos. As células parenquimatosas de parede fina, com uma humidade relativa 

elevada, criam condições favoráveis ao crescimento de fungos e bactérias que podem 

prejudicar a cicatrização da enxertia. 

 

3.4.4. Factores que contribuem para o sucesso da enxertia 

Diversos factores podem influenciar a união da zona de enxertia. Dentre eles encontram-

se a incompatibilidade; alguns tipos de plantas, que apresentam dificuldades ao enxertar 

apesar de não sofrerem de qualquer tipo de incompatibilidade, ou técnicas de enxertia 

que podem favorecer determinadas combinações entre plantas; condições ambientais 

durante e após a enxertia, que devem ser as adequadas para o desenvolvimento do 

tecido do callus; contaminação por vírus, insectos ou doenças (Hartmann et al., 2002). 
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Incompatibilidade 

O processo de enxertia geralmente une dois materiais geneticamente distintos, porém 

compatíveis, que passam a compartilhar uma série de factores essenciais à sobrevivência 

de ambos. Essa compatibilidade é fundamental para o sucesso da enxertia. Entretanto, 

vários factores possibilitam a incompatibilidade na enxertia, entre eles, a falta de 

afinidade anatómica, em relação às diferenças na forma e tamanho do enxerto e porta-

enxerto, devendo estes ser o mais semelhantes possível; a exigência nutricional e ciclo 

de vida dos tecidos envolvidos; o porte e o vigor das cultivares envolvidas na enxertia; a 

consistência dos tecidos; a oxidação de substâncias fenólicas que dificultam a formação 

do callus, bem como a presença de microrganismos fitopatogénicos em ambas as partes. 

(Fachinello et al., 1995). 

A incompatibilidade na enxertia é uma interrupção na continuidade vascular e cambial, 

conduzindo a uma pequena quebra na zona de união da enxertia, por não se desenvolver 

de forma correcta o tecido vascular, sendo a falha causada preenchida por proliferação 

do tecido do raio que não lenhifica eficazmente (Hartmann et al., 2002). Pode ser 

causada por respostas fisiológicas adversas entre as partes enxertadas, transmissão de 

vírus ou fitoplasmas ou anormalidades anatómicas do tecido vascular na ponte de callus 

(Hartmann et al., 2002). 

A enxertia pode apenas ser realizada de forma razoável, entre plantas com alguma 

proximidade genética. Muito frequentemente os limites para o sucesso encontram-se em 

espécies diferentes do mesmo género, no entanto, existem casos relatados de plantas de 

géneros diferentes mas próximos e com alguma relação genética, que foram enxertados 

com sucesso, sendo também verificado o inverso, plantas de espécies do mesmo género 

nas quais a enxertia não foi conseguida com êxito (Delius e Keegan, 2006). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Caracterização do local de ensaio 

 Localização e classificação edafo-climática 

O ensaio decorreu na Herdade Experimental da Fataca (HEF), situada no concelho de 

Odemira, Portugal, na latitude de 37º 30’N e longitude 8º 45’O, a 106 metros de altitude 

e a 4 km da costa litoral alentejana. 

O clima desta região é, de acordo com a classificação de Köppen, Csb- mesotérmico 

húmido, com estação seca durante o Verão, pouco quente mas extenso (Reis e 

Gonçalves, 1987). A temperatura média mínima verificada é de -0,4ºC em Fevereiro e a 

máxima de 27,3ºC no mês de Agosto. 

Os solos da HEF pertencem a uma grande mancha de solos podzolizados Ap- podzóis 

não hidromórficos sem surraipa, de areias ou arenitos. Dada a textura arenosa, 

apresenta uma capacidade de campo e utilizável reduzida. São solos ácidos, com valores 

de pH 4,6 a 5,5, com teores de matéria orgânica muito baixos (0,4 a 1,0 %) e reduzida 

capacidade de troca catiónica (Pires e Oliveira, 1989). 

Foram utilizadas dois tipos de estufas no ensaio. Para o ensaio de Primavera, primeiro 

ensaio, a estufa era do tipo túnel espanhol e para o ensaio de Verão, segundo ensaio, a 

estufa era dupla de arco curvo. 

A estufa do tipo espanhol era não aquecida, tendo 20,0 metros de comprimento, 6,5 

metros de largura e 3,0 metros de altura, comportando uma área coberta de 130,0 m2. O 

material utilizado na cobertura era polietileno transparente, estando coberta por uma 

rede de sombreamento. A orientação é Norte-Sul, bem como a orientação das linhas de 

plantação no seu interior. 

Tal como a anterior, a estufa dupla de arco curvo, não possuía sistema de 

aquecimento, tendo 30,0 metros de comprimento, 12,0 metros de largura e 3,0 metros 

de altura, comportando uma área coberta de 360,0 m2. O material de cobertura também 

era polietileno transparente. A orientação de estufa e linhas de plantação no seu interior 

é Norte-Sul. 
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4.2. Material vegetal 

As plantas utilizadas neste ensaio foram as cultivares Tulameen, Polka, Erika, Autumn 

Bliss e Glen Lyon. No ensaio de Primavera, as plantas desenvolveram-se a partir de 

gomos de raiz, sujeitos ao frio natural da região. No entanto, para o segundo ensaio as 

raízes estiveram armazenadas no frio, durante 5 meses, de Dezembro de 2008 a 22 de 

Abril de 2009, a uma temperatura de 2ºC, nas caixas de cultura. Após saírem da câmara, 

estas foram desfeitas e retirados gomos de raiz, sendo posteriormente colocados em 

substrato e a crescer na estufa.  

 

4.3. Sistemas de condução 

As plantas foram colocadas em caixas de esferovite (poliestireno expandido), de 

dimensões 96x20x25 cm, com uma capacidade de aproximadamente 50,0 litros e cujo 

substrato era composto por fibra de côco, casca de pinheiro e perlite, na proporção 

3:1:1. 

No ensaio de Primavera, as caixas foram colocadas no chão, tendo sido colocados fios 

tutores ao longo das linhas para garantir a orientação vertical das plantas. Colocaram-se 

cinco fios com 30 cm de distância entre eles. 

No ensaio de Verão, o sistema de suporte utilizado era constituído por um conjunto de 

4 cavaletes para cada cultivar, que após terem sido colocados fios tutores funcionaram 

como espaldeira dupla, os fios encontravam-se a 30, 70 e 120 cm. As caixas foram 

colocadas em cima dos cavaletes ficando a uma distância do solo de 30 cm. 

 

4.4. Descrição das técnicas de enxertia 

 Enxertia de fenda cheia 

Para efectuar a enxertia de fenda cheia utilizaram-se lançamentos de diâmetros 

semelhantes no ponto de enxertia. O garfo foi retirado da zona superior do lançamento 

efectuando-se um corte em forma de cunha com 1,0 a 1,5 cm. Realizou-se no caule do 

porta-enxerto no ponto de enxertia, uma incisão vertical em fenda de 2,0 a 3,0 cm 

aberta na base do caule do porta-enxerto. Em seguida alargou-se a fenda e introduziu-se 

a cunha do garfo de modo a promover uma perfeita justaposição e contacto dos tecidos 

cambiais do porta-enxerto e do enxerto. Imediatamente a seguir para evitar a entrada de 

água nos cortes e desidratação da zona de união estes foram unidos com ParafilmeM®, 

material com elasticidade que sem provocar estrangulamento dos tecidos, permite a 

união e crescimento dos mesmos (Fig. 1 e Fig. 2a). Para a realização dos cortes foi 

utilizado o bisturi. 
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 “Chip budding” 

Para a enxertia de borbulha, a técnica utilizada foi o “chip budding”, sendo retirada 

com bisturi, uma porção do lançamento de aproximadamente 1,0 cm de dimensão, 

contendo o gomo a ser enxertado. Este foi inserido numa fenda lateral realizada através 

de dois cortes oblíquos no porta-enxerto, um primeiro numa zona mais inferior com cerca 

de 50º e outro de cerca de 70º até ao primeiro corte. O gomo retirado foi colocado na 

fenda do porta-enxerto, tendo o cuidado de garantir a coincidência dos tecidos, sendo 

depois unidos com ParafilmeM®, deixando o gomo descoberto (Fig. 1 e Fig. 2b). 

 

 “Pin grafting” 

Na enxertia por “pin grafting”, foram utilizados lançamentos de diâmetro idêntico, 

realizando-se sobre ambos um corte horizontal, com bisturi. O enxerto de 

aproximadamente 2,0 cm possuía apenas um gomo. Este foi colocado sobre o porta-

enxerto, sendo garantida a coincidência das zonas cambiais e a não deslocação dos 

tecidos, a partir da colocação de um arame inoxidável com 2,5 cm entre o enxerto e 

porta-enxerto, no interior da planta, que evita o deslocamento e garante a posição de 

ambos na enxertia, sendo por fim unidos com ParafilmeM®, que envolve a zona da 

enxertia (Fig. 1 e Fig. 2c).  
Em qualquer uma das técnicas de enxertia executadas, realizaram-se sempre 

procedimentos de desinfecção com a finalidade de evitar contaminações nas plantas. 

Para isso, desinfectou-se o bisturi com hipoclorito de sódio 1:3 (v:v) entre cada 

utilização. O material vegetal foi pulverizado manualmente com fungicida Twist (s.a. 

carbendazime), numa concentração de 0,5 g/L, antes e depois de realizados os cortes. 

Após a realização das enxertias foram registadas as dimensões do diâmetro do 

enxerto e porta-enxerto, bem como as alturas dos mesmos. 
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Figura 1 - Sequência de acontecimentos nas três técnicas de enxertia utilizadas no 

ensaio, fenda cheia a), “chip budding” b) e “pin grafting” c); a coloração verde claro 

identifica os enxertos e a verde escuro os porta-enxertos, no quadrado branco é 

identificada a parte da planta utilizada como enxerto. No final da realização da enxertia 

foram retirados os gomos do porta-enxerto para favorecer o enxerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 
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Figura 2 – a) Pormenor da cunha realizada em ‘Autumn Bliss’ (em cima à esquerda), da 

fenda realizada no porta enxerto de ‘Polka’ (em baixo à esquerda) e enxertia após 

atadura com ParafilmeM® (à direita); b) Pormenor da técnica “chip budding” antes (à 

esquerda) e após atadura com ParafilmeM® (à direita), tendo sido utilizada a cultivar 

Glen Lyon como enxerto e Erika como porta-enxerto; c) Técnica de “pin grafting” 

mostrando a correcta união dos tecidos (à esquerda), entre ‘Polka’ como enxerto e 

‘Tulameen' como porta-enxerto e atadura com ParafilmeM® (à direita). 

 

4.5. Descrição do ensaio 

4.5.1. Enxertia em lançamentos de Primavera 

No ensaio de Primavera foram estabelecidas diferentes combinações entre enxertos e 

porta-enxertos em diferentes cultivares de framboesa (Quadro 2 e Quadro 3), sendo 

cada combinação repetida em 10 lançamentos. As enxertias realizaram-se nos dias 19 e 

20 de Março de 2008. 

 

Quadro 2 - Enxertia de fenda cheia realizada entre as cultivares Tulameen (não 

remontante), Glen Lyon (semi-remontante) e Erika (remontante). Como controlo foram 

utilizadas cultivares auto enxertadas. Para cada combinação indica-se o número de 

enxertias realizadas, num total de 86 plantas enxertadas. 

  

 

 

 

 

 

Porta-enxerto Enxerto 

 
Tulameen Glen Lyon Erika 

Não 
remontante 

Semi-
remontante 

Remontante 

Tulameen 10 12 12 

Glen Lyon 8 8 8 

Erika 9 8 11 

a) 

b) 

C) 
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Devido ao facto da ‘Polka’ ser actualmente a cultivar comercialmente mais importante, 

foi enxertada em todas as cultivares que constam do ensaio. 

 

Quadro 3 - Enxertias realizadas com a cultivar Polka (remontante), tendo como porta-

enxertos a Polka, Autumn Bliss e Erika (remontantes), Glen Lyon (semi-remontante) e 

Tulameen (não remontante). Para cada combinação indica-se o número de enxertias 

realizadas, num total de 51 plantas enxertadas. 

 

Porta-enxerto Enxerto 

 Polka 

Polka 
12 

Remontante 

Autumn Bliss 
8 

Remontante 

Erika 
10 

Remontante 

Glen Lyon 
8 

Semi-remontante  

Tulameen 
13 

Não remontante 

 

Neste ensaio a técnica utilizada foi a enxertia de fenda cheia.  

Os controlos para este ensaio foram as enxertias em que a mesma cultivar foi enxerto 

e porta-enxerto. 

 

4.5.2. Enxertia em lançamentos de Verão 

No ensaio de Verão, as caixas foram colocadas em cavaletes, em estufa, separadas 

por cultivares, sendo as plantas enxertadas colocadas na linha pertencente, de acordo 

com a cultivar do enxerto. 

Os porta-enxertos foram obtidos através de duas técnicas de produção, com e sem 

corte (Quadro 4 e 5). Na modalidade com corte os lançamentos do ano foram cortados 

ao nível do solo (15 de Julho), apenas nas cultivares Autumn Bliss e Polka, ficando este 

reduzido a dois gomos. Esta técnica de produção permite alcançar uma produção mais 

tardia de modo a serem obtidos maiores rendimentos a nível comercial (Oliveira et al., 

2007). 

No mês de Julho (do dia 4 a 10) foram realizadas as enxertias nas plantas que não 

sofreram corte, em Agosto (dia 5 a 8) efectuaram-se as enxertias nas plantas cortadas, 

altura em que já apresentavam a dimensão ideal para a enxertia. 

Foram utilizadas, neste ensaio, três técnicas de enxertia: de fenda cheia, “chip 

budding” e “pin grafting”. Estas foram realizadas em diferentes combinações de enxerto 
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e porta-enxerto, de várias cultivares, e de acordo com a tecnologia de produção aplicada 

(Fig. 3). 

As enxertias, que foram realizadas em Julho e executadas apenas com recurso à 

técnica de fenda cheia, ficaram em câmara de crescimento, com condições controladas 

de temperatura e humidade durante 15 dias. A câmara utilizada, ‘ARALABTM’ modelo 

‘Fitoclima 15000 EG CO2’, estava regulada para um fotoperíodo de 16 horas e um 

período de 8 horas de escuro, fornecida por lâmpadas fluorescentes branco frio, com 

temperaturas diurnas de 25ºC e nocturnas de 20ºC e cerca de 70% de humidade 

relativa. Foi estabelecido como controlo, plantas sujeitas à mesma técnica de produção, 

mas sem qualquer enxertia realizada. 

 

Quadro 4 - Plantas submetidas ao sistema de produção sem corte, com diferentes 

técnicas de enxertia; X  enxertias realizadas em plantas com a técnica de fenda cheia; X  

enxertias realizadas utilizando a enxertia de fenda cheia, “chip budding” e “pin grafting”. 

Para cada combinação indica-se o número de enxertias realizadas, num total de 44 

plantas enxertadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 - X  Plantas sujeitas a tratamento de corte com recurso a duas técnicas de 

enxertia, fenda cheia e “pin grafting”; X  Plantas submetidas ao sistema de produção 

sem corte, com duas técnicas de enxertia, “chip budding” e “pin grafting”. Para cada 

combinação indica-se o número de enxertias realizadas, num total de 47 plantas 

enxertadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta-enxerto Enxerto 
 Glen Lyon Polka 
 Semi-remontante Remontante 

Polka 8  
Remontante 

Autumn Bliss 10  
Remontante 

Erika 8 7 
Remontante 

Tulameen 4 7 
Não remontante 

Porta-enxerto Enxerto 
 Glen Lyon Polka 
 Semi-remontante Remontante 

Polka 6  
Remontante 

Autumn Bliss 7  
Remontante 

Erika 6 10 
Remontante 

Tulameen 8 10 
Não remontante 
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Figura 3 - Enxertia em lançamentos de Verão. Origem dos enxertos (gomo ou parte de 

planta), dos porta-enxertos nas diferentes técnicas culturais (com corte a dois nós e sem 

corte) e técnicas de enxertia aplicadas (fenda cheia, “chip budding” e “pin grafting”). 
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4.6. Práticas culturais 

Desde a instalação da cultura, e no decorrer do seu desenvolvimento efectuaram-se 

várias operações culturais, tais como: 

 Desbaste, realizado manualmente, de forma a ser obtida uma densidade de 10 

plantas por caixa e por metro quadrado. 

 Monda manual, após a operação de desbaste e sempre que era verificado o 

crescimento de novos rebentos no porta-enxerto, para promoção e favorecimento do 

pegamento e desenvolvimento do enxerto. Foram igualmente removidas manualmente 

as infestantes das caixas. A monda foi realizada semanalmente.  

 Rega e fertilização, através de um sistema de fertirrega de gota-a-gota, recorrendo 

a cintas de rega, designadas por “T-tape 31015/15”, sendo estas colocadas por cima das 

caixas, com gotejadores espaçados de 15 cm e com 1L/h de débito. A frequência de rega 

e dotações aplicadas foram garantidos por um programador da marca comercial ‘AKAR’ 

versão 2C99, que efectua a rega pré-estabelecida e complementa as suas acções, a 

partir de indicações sobre os parâmetros de luz e condutividade da água. Foram 

programadas duas regas fixas e em função da radiação acumulada. A programação de 

rega fixa foi determinada de modo a que existissem duas regas durante o dia, de manhã 

e à noite. Adicionalmente, sempre que a radiação acumulada excedia os 500 W.m-2, a 

rega era activada. Ao longo de cada dia, quando era activada a rega por acumulação de 

radiação, a condutividade eléctrica pré-estabelecida era reduzida de forma a diminuir a 

quantidade de nutrientes injectados na solução de rega. As regas têm uma duração de 3 

a 6 minutos, consoante as necessidades da planta. A água de rega era proveniente da 

barragem de Santa Clara, inserida no rio Mira, ficando armazenada na charca existente 

na Herdade. Os fertilizantes foram aplicados através da água de rega. 

 Tratamentos fitossanitários de acordo com a cultura. Existem diversas pragas e 

doenças que podem afectar a cultura da framboesa, nas diferentes fases do seu 

desenvolvimento. As mais comuns são os ácaros, a lagarta, o oídio, a podridão cinzenta 

e a ferrugem. Durante o período em que o ensaio decorreu foram realizados os seguintes 

tratamentos contra: 

 Oídio (Oidium tuckery) 

 Podridão cinzenta (Botrytis cinerea Pers.) 

 Ácaros vermelhos (Tetranichus turkestani) 

 Lagarta das folhas (não identificada) 

 Ferrugem (Phakopsora euvitis Ono) 
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4.7. Observações e registos efectuados 

4.7.1. Estudo do crescimento e desenvolvimento 

Para a análise do crescimento e desenvolvimento das plantas enxertadas, foi escolhido 

um conjunto de parâmetros que permitem caracterizar as plantas ao longo do deste 

processo: 

 Percentagem de sucesso da enxertia, contabilizando o número de plantas que 

sobreviveu à enxertia;  

 Número de dias até ao reinício do crescimento; 

 Altura dos enxertos; 

 Aparecimento do primeiro botão floral no lançamento; 

 Dia da abertura da flor terminal; 

 Data da colheita do primeiro fruto. 

No final do ensaio, após a colheita, foram registados diversos dados biométricos, tais 

como: 

 Número total de nós que permaneceram vegetativos e que frutificaram; 

 Comprimentos totais dos lançamentos, laterais e laterais secundários; 

 Diâmetro do enxerto, medido cerca de 1,0 cm acima da zona de enxertia, diâmetro 

do porta-enxerto medido cerca de 1,0 cm abaixo da zona de enxertia e diâmetro da zona 

da enxertia medido na região mais desenvolvida. 

 

Os dados foram recolhidos de todas as plantas enxertadas e de três plantas 

pertencentes às testemunhas. As medições, registos e contagens foram realizadas 

semanalmente, de 19 de Março a 25 de Novembro de 2008. 

Para a medição do diâmetro dos lançamentos das plantas foi utilizada uma craveira 

digital ‘Mitutoyo Cd-15DC’. 

 

4.7.2. Estudo da produção 

Para a análise da produção das plantas foram ainda determinados, a partir da data da 

primeira colheita e semanalmente até o dia 25 de Novembro de 2008: 

 Produção total por planta; 

 Número de frutos colhidos por lateral e planta; 

 Número total de frutos não colhidos, por não estarem maduros para colheita, bem 

como número de flores e botões, por lateral e planta, (ao longo do trabalho será utilizada 

a expressão “frutos não colhidos” como referência aos frutos não colhidos, flores e 

botões); 

 Peso dos frutos. 

A planta da framboesa é composta por um lançamento principal de onde nascem 

laterais, que após floração, frutificam. No entanto, é possível estes laterais 
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desenvolverem-se e atingirem dimensões e comportamento semelhantes ao lançamento 

principal e também eles darem origem a laterais, que serão designados laterais 

secundários, para distinção dos anteriores. 

A evolução da produção foi efectuada tendo como base os valores apurados nas 

colheitas realizadas semanalmente. 

Os registos foram efectuados, para cada tratamento, sendo utilizada uma balança 

‘Mettler PJ15’ com uma precisão de 1 grama. Os frutos foram colhidos maduros, sendo 

que para o cálculo do peso médio do fruto de cada combinação enxerto/porta-enxerto, 

foram pesados todos os frutos e divididos pelo número total de frutos colhidos. 

 

4.7.3. Tratamento estatístico  

Para a realização do tratamento estatístico dos dados obtido foram utilizados dois 

testes não paramétricos dada a dimensão reduzida dos dados. O teste de Kruskal-Wallis 

(Hollander e Wolfe, 1973) permitiu analisar a variância dos dados em comparações de 

variáveis com mais de duas classes. Este teste foi realizado utilizando o programa R, 

versão 2.8.1, desenvolvido pela R Development Core Team. 

No programa StatistiXL, desenvolvido pela Microsoft®, os dados foram submetidos ao 

teste de Mann-Whitney (Hollander e Wolfe, 1973), utilizado na comparação de duas 

amostras independentes e contínuas, e que avalia se estas apresentam a mesma 

distribuição. Este teste é adequado para a comparação de duas amostras de dimensões 

reduzidas e diferentes, tal como acontece nas amostras resultantes dos dois ensaios 

realizados (por Cadima, J. comunicação pessoal em 2009) 

Foram estabelecidas duas hipóteses, a primeira designada por hipótese nula (H0), em 

que a diferença entre as medianas das amostras não é estatisticamente significativa, e a 

segunda designada por hipótese alternativa (H1), na qual as amostras apresentam 

medianas significativamente diferentes. 

Para ambos os testes foi adoptado um nível de significância de 5%, o que implica a 

rejeição da H0 e aceitação da H1, quando a probabilidade de H0 ocorrer é inferior a 5% 

(p-value<0,05), sendo o valor de p-value a probabilidade de, sendo a hipótese nula 

verdadeira, o valor observado se dever ao acaso (Aguiar, 2007). Isto irá permitir 

confirmar, no teste de Kruskal-Wallis, se existe diferença significativa entre as várias 

amostras avaliadas, e no teste de Mann-Whitney, se as duas amostras são 

suficientemente diferentes.  

Os testes foram aplicados para ambos os ensaios, nas variáveis comprimento dos 

lançamentos (cm) e produção (g/planta). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Técnica de enxertia 

As técnicas de enxertia ensaiadas, tanto na Primavera como no Verão, visavam a 

facilidade de execução, bem como rapidez na realização da mesma, pois sendo a 

enxertia realizada em campo, estes dois factores são fundamentais para o rendimento da 

mão-de-obra investida pelo produtor. No entanto, nenhuma das técnicas apresentou 

resultados que demonstrem a sua superioridade, em termos de sucesso, em relação a 

outra, pois todas as taxas de sucesso das enxertias, independentemente do ensaio em 

que foram executadas, foram baixas. 

A enxertia de fenda cheia, realizada em ambos os ensaios, revelou-se uma técnica 

pouco eficaz, apresentando uma taxa de sobrevivência de 21,4% na Primavera e 15,4% 

no Verão. Na enxertia de Verão o “chip budding” apresentou a maior taxa de 

sobrevivência 33,3%, tendo a enxertia de “pin grafting” apenas 19,1% (Fig. 4). 

A técnica de fenda cheia independentemente de ter sido realizada na época de 

Primavera ou de Verão, bem como as técnicas “pin grafting” e “chip budding” utilizadas 

no Verão não se revelaram muito eficazes. As razões para este insucesso prendem-se 

com o facto de no ensaio de Primavera, as condições atmosféricas, após ser realizada a 

enxertia não terem sido as ideais para o bom desenvolvimento da camada necrótica e 

consequente ligação dos tecidos. Nos dias seguintes à enxertia verificou-se a ocorrência 

de vento, bem como precipitação intensa, o que provocou uma elevada humidade 

relativa, no dia da execução e nos dias seguintes à enxertia. 

No ensaio de Verão, as enxertias depois de efectuadas, foram colocadas em câmara 

de crescimento, onde a temperatura e humidade relativa, por serem controladas e 

constantes, tornam o ambiente um local adequado para o bom desenvolvimento das 

enxertias. No entanto, estas condições de crescimento, tornam o ambiente propício à 

proliferação de fungos na zona da enxertia. Estas condições ideais permitiram o 

aparecimento de diversos fungos, apesar de ter sido utilizado fungicida em todas as 

enxertias, o que poderá explicar a baixa taxa de sucesso. A diferença de diâmetros entre 

as partes a serem enxertadas, que dificilmente conseguem ser exactamente iguais, bem 

como a lenhificação dos tecidos no momento da enxertia, poderão justificar a baixa taxa 

na sobrevivência das plantas enxertadas com recurso às técnicas “pin grafting” e “chip 

budding”. 
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Figura 4 - Sucesso das três técnicas de enxertia ensaiadas. Enxertia de fenda cheia 

realizada no ensaio de Primavera e Verão; enxertia com a técnica de “pin grafting” e 

“chip budding” realizadas apenas no ensaio de Verão. 

 

5.2. Zona de enxertia 

Em qualquer um dos ensaios verificou-se um elevado tempo de cicatrização da zona 

de enxertia, pela formação de um callus de grandes dimensões nesta zona. Verificou-se 

no entanto, que este callus é de menores dimensões quando efectuada a técnica “pin 

grafting”, devido à perfeita justaposição dos tecidos e à menor área de contacto 

necessária para estabelecer a união (Fig. 5 a, b, c). Ainda assim, não é diminuído o 

tempo de recuperação da lesão provocada. Verifica-se para todas as técnicas um atraso 

em cerca de três semanas até o início do crescimento do enxerto, devido ao tempo de 

restabelecimento dos tecidos. Aparentemente a formação do callus desenvolve-se 

igualmente nas superfícies cortadas de ambas as partes; a divisão celular efectua-se a 

partir do topo, o que sugere que o estímulo de regulação se desloca da extremidade do 

gomo do topo em crescimento para a superfície cortada (Cummins, 1997). No entanto 

quando se trata de enxertia com recurso a apenas um gomo como enxerto, a maior parte 

de callus é produzido no porta-enxerto (Dolgun et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – a) Callus provocado no enxerto (‘Glen Lyon’) e porta-enxerto (‘Tulameen’) 

quando sujeito à técnica de fenda cheia; b) callus provocado aquando da utilização da 

enxertia com recurso ao “chip budding”, na combinação ‘Glen Lyon’/‘Tulameen’; c) 

técnica de “pin grafting” mostrando o callus provocado pela união dos tecidos entre ‘Glen 

Lyon’/’Erika’. 
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5.3. Ensaio de Primavera 

5.3.1. Taxa de sucesso 

No ensaio que decorreu durante a época de Primavera, a cultivar de framboesa que 

apresentou uma maior taxa de sucesso ao ser enxertada foi a ‘Polka’, com uma taxa de 

33,3% (Fig. 6a), tendo a ‘Autumn Bliss’ a maior taxa de sucesso como porta-enxerto, 

com 50,0% (Fig. 6b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - a) Sucesso da enxertia por fenda cheia (%) nas diferentes cultivares 

utilizadas como enxerto no ensaio de Primavera; o número total de plantas enxertadas 

com a cultivar Polka foi 51, com a ‘Erika’ foram enxertadas 31 plantas, com a ‘Glen Lyon’ 

foram enxertadas 28 e com a ‘Tulameen’ foram enxertadas 44 plantas. b) Sucesso da 

enxertia de fenda cheia (%) das cultivares utilizadas como porta-enxerto no mesmo 

ensaio, no total foram realizadas 21 enxertias em porta-enxerto ‘Polka’, 38 em ‘Erika’, 32 

enxertias em ‘Glen Lyon’, 47 em ‘Tulameen’ e 16 enxertias em ‘Autumn Bliss’. 

 

5.3.2. Caracterização do lançamento principal 

5.3.2.1. Zona de enxertia 

Com o desenvolvimento da planta enxertada, foi verificado em todas as enxertias 

realizadas, um aumento do diâmetro do enxerto e do porta-enxerto junto à zona de 

enxertia. A razão entre os diâmetros da zona da enxertia e porta-enxerto não apresenta 

muita divergência de valores quando comparados com os valores obtidos entre as 

diferentes combinações entre cultivares (Anexo VII, Quadro 14). Esta razão encontra-se 

entre 1,35 e 1,56, sendo os aumentos de diâmetro que ocorreram nesta zona muito 

semelhantes (Fig. 7). Segundo o teste de Kruskal-Wallis também não existe diferença se 

for comparada a razão dos diâmetros entre a zona de enxertia e o enxerto (Anexo VIII, 

Quadro 15). 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 7 - Razão entre o diâmetro (cm) da zona de enxertia e do porta-enxerto nas 

várias combinações enxerto/porta-enxerto, ± erro padrão, durante o ensaio de 

Primavera. P-‘Polka’; E-‘Erika’; G-‘Glen Lyon’; AB-‘Autumn Bliss’ e T-‘Tulameen’. 

 

5.3.2.2. Alteração no vigor 

O teste de análise de variâncias de Kruskal-Wallis demonstrou a existência de 

diferenças significativas entre todas as combinações de enxertia (enxerto/porta-enxerto) 

do ensaio de Primavera (Anexo IX, Quadro 16). 

Quando efectuado o mesmo teste para as combinações ‘Polka’/porta-enxerto e ‘Glen 

Lyon’/porta-enxerto, verificaram-se diferenças entre os valores de comprimento dos 

enxertos (Anexo IX, Quadro 17 e 20). 

No entanto, comparando com o teste Mann-Whitney, cada combinação da cultivar 

Polka e Glen Lyon com o respectivo controlo não foi encontrada qualquer diferença 

significativa (Anexo IX, Quadro 18 e 21). 

A aplicação deste teste não permitiu que fossem retiradas conclusões em relação às 

diferenças verificadas nos dados observados, pois na comparação dos valores obtidos nas 

plantas tomadas para controlo e as plantas sujeitas a combinações enxerto/porta-

enxerto, o teste indicou que a hipótese nula não pode ser rejeitada. Não se pode 

portanto concluir que existe uma diferença substancial entre as amostras para afirmar 

que as mesmas pertencem a distribuições distintas e apresentam consequentemente 

diferença no crescimento. 

Apesar de este teste ser indicado para amostras de dimensão reduzida, apenas conduz 

a resultados fiáveis a partir de amostras com um número de dados observáveis superior 

a sete, o que não se verificou em diversas amostras ao longo do trabalho. Assim, os 

valores observados nas variáveis em estudo poderão ser provenientes de populações com 

a mesma distribuição, apenas não existem dados suficientes que o demonstrem. 

Comparando os resultados obtidos ao nível do crescimento no controlo ‘Polka’/‘Polka’, 
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durante o ensaio de Primavera, com a cultivar Polka enxertada nas diferentes cultivares, 

verifica-se que, qualquer uma das combinações efectuadas com recurso à enxertia de 

fenda cheia, apresentou melhores resultados que o controlo (Fig. 8 a). 

O mesmo é verificado quando se observa o comportamento da cultivar Tulameen. Esta 

quando enxertada em qualquer uma das cultivares, revela melhores resultados do que 

quando enxertada em si própria. No entanto, esta diferença é mais evidente no 

comprimento do que no número de nós (Fig. 8c). Ao ser realizado o teste de Kruskal-

Wallis entre ‘Tulameen’/porta-enxerto não se verificaram significativas diferenças entre 

os valores avaliados (Anexo IX, Quadro 19). 

O controlo da ‘Glen Lyon’, a combinação ‘Glen Lyon’/‘Glen Lyon’, foi uma das 

combinações que não sobreviveu. No entanto, pode ser considerada para comparação a 

cultivar Glen Lyon, também estabelecida em substrato e em cultura protegida, 

apresentando a mesma época de crescimento que as restantes plantas do ensaio. Apesar 

da ‘Glen Lyon’ não intervencionada não possuir nenhum callus de cicatrização e não ter 

por isso perdido tempo para iniciar o seu ciclo de crescimento, ao comparar com enxerto 

‘Glen Lyon’, verifica-se que este último, tendo como porta-enxerto a ‘Tulameen’ ou ‘Erika’, 

não apresenta diferenças significativas em relação ao comprimento médio dos 

lançamentos principais, quer em relação ao número de nós, quando comparada com a 

‘Glen Lyon’ sem intervenção. Verifica-se ainda que os comprimentos quando se trata do 

porta-enxerto ‘Erika’ são muito semelhantes, podendo este facto dever-se ao grande 

vigor apresentado pela cultivar ‘Erika’ (Fig. 8 b). 

Estes resultados sugerem que a auto enxertia, ‘Polka’/‘Polka’ e ‘Tulameen’/’Tulameen’, 

é debilitante, pois foi verificado nestes casos uma redução do vigor em comparação com 

as combinações entre cultivares. No entanto, a união das células do callus à superfície do 

corte em Sedum após a auto enxertia compatível ocorre decorridos três dias (Moore and 

Walker, 1981), não se verificando esta rapidez de cicatrização nas auto enxertias em 

framboesas, pois o tempo foi sensivelmente o mesmo para qualquer combinação. 
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Figura 8 - Crescimento médio (cm) e número de nós das diferentes cultivares ± erro 

padrão, durante o ensaio de Primavera. Diferentes combinações entre cultivares em que 

o enxerto é ‘Polka’ (a), ‘Glen Lyon’ (b) e ‘Tulameen’ (c). P-‘Polka’; E-‘Erika’; G-‘Glen 

Lyon’; AB-‘Autumn Bliss’ e T-‘Tulameen’. 

 

5.3.2.3. Alteração na produtividade 

As diferenças encontradas entre as combinações ‘Polka’/porta-enxerto com o teste de 

Kruskal-Wallis (Anexo IX, Quadro 22), não foram verificadas quando comparadas 

individualmente com o controlo (Anexo IX, Quadro 23). Nenhum dos testes mostrou 

alterações na produção (g/planta) nas combinações ‘Glen Lyon’ quando comparadas 

entre elas (Anexo IX, Quadro 22) nem quando comparadas em particular com o controlo 

(Anexo IX, Quadro 23). 

A utilização de um porta-enxerto vigoroso, ‘Erika’, permitiu aumentar a produção do 

enxerto de ‘Polka’, apresentando este uma produção média de 476 g/planta e o controlo 

apenas 365 g/planta. Foi no entanto, com o porta-enxerto ‘Glen Lyon’ e enxerto ‘Polka’ 

que se verificou o maior acréscimo do peso médio do fruto (4,8 g/fruto), em comparação 

com o controlo (3,6 g/fruto), apesar de este último ser não intervencionado. Não houve 

produção, nem diferenciação floral nos enxertos da cultivar Tulameen 

independentemente do porta-enxerto utilizado (Quadro 6). No entanto, os valores em 

que a auto enxertia é o controlo devem ser inferiores aos da planta não intervencionada, 

pois segundo Romano e Paratore (2001) a enxertia em hortícolas não melhora a 

produção quando a selecção do porta-enxerto não é conveniente, por exemplo a auto 

enxertia da planta ‘Rita x Rita’ obteve uma produção inferior às plantas não enxertadas. 

No período de Primavera não é expectável um elevado número de frutos não colhidos, 

bem como de flores e botões (Oliveira, P. comunicação pessoal em 2009), tal como foi 

a) b) c) 
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verificado no controlo ‘Glen Lyon’, cultivar que não foi intervencionada. Estes valores 

elevados observados em todas as plantas enxertadas, em qualquer combinação 

enxerto/porta-enxerto, sugerem que, devido ao constrangimento verificado na região da 

enxertia, provocado pelo callus, a passagem de água e nutrientes é dificultada, não 

permitindo o avanço e maturação dos botões, flores e frutos não colhidos. 

Se for contabilizado o número total de frutos colhidos e não colhidos, pode-se verificar 

que o enxerto ‘Polka’, quando enxertado em ‘Erika’, uma cultivar bastante vigorosa, 

apresenta valores superiores quando comparados com o controlo ‘Polka’/’Polka’, 

verificando-se o mesmo quando o porta-enxerto foi ‘Autumn Bliss’, apesar de ser um 

aumento não expectável, pois esta cultivar não apresenta características de vigor. 

Todas as cultivares enxertadas e controlos frutificaram, à excepção da Tulameen que 

permaneceu no estado vegetativo, tanto no controlo, como nas plantas enxertadas. 

Foi ainda verificado que em média as plantas demoram cerca de três semanas até ao 

início do crescimento da planta após a enxertia, o que provoca um atraso no ciclo de 

produção de cerca de oito semanas (Anexo IV, Quadro 13). 

 

Quadro 6 - Produção média (g/planta) alcançada nas combinações enxerto/porta-

enxerto, no ensaio de Primavera. n- número de plantas avaliadas, fc- frutos colhidos; 

fnc- frutos não colhidos, por não se encontrarem no momento adequado à colheita; f- 

flores e b- botões. 

 

5.3.2.4. Alteração nos hábitos de frutificação 

Para ser alcançada alguma alteração nos hábitos de frutificação, foram enxertadas 

cultivares não remontantes (Tulameen) e semi-remontantes (Glen Lyon) em variedades 

remontantes (Erika), no entanto em nenhuma combinação se verificou qualquer 

alteração nos hábitos de floração e de frutificação nesta época do ano. Este facto é 

verificado quando contabilizado o número de dias que decorreram entre a colheita do 

primeiro fruto nas plantas enxertadas e no controlo (Anexo IV, Quadro 13). 

 

 Enxerto 
Porta-

enxerto 
N 

Produção 
(g/planta) 

Peso 
(g/fruto) 

fc fnc, f, b 

Controlo Polka Polka 1 365,0 3,6 134 23 
  Tulameen 5 188,2 3,7 70 49 
  Autumn Bliss 6 329,5 3,5 156 90 
  Glen Lyon 1 362,0 4,8 114 23 
  Erika 3 476,0 4,2 155 56 

Controlo Glen Lyon  3 272,3 3,6 119 3 
  Tulameen 4 265,5 3,8 65 23 
  Erika 3 67,5 3,3 34 44 

Controlo Tulameen Tulameen 5 - - - - 
  Autumn Bliss 3 - - - - 
  Glen Lyon 1 - - - - 
  Erika 1 - - - - 
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5.3.3. Caracterização do lateral 

Comparando a distribuição do número de frutos colhidos, não colhidos e o número de 

flores e botões, ao longo do lateral, verificou-se um aumento do comprimento médio do 

lateral em todas as combinações de cultivares que possuíam como enxerto a cultivar 

Polka, sendo este aumento mais pronunciado nos porta-enxertos ‘Autumn Bliss’ e ‘Erika’ 

(Quadro 9). Tal como constatado no ponto anterior, o porta-enxerto ‘Erika’ e a ‘Autumn 

Bliss’ conduziram o enxerto ‘Polka’ a resultados melhores. Esta alteração em relação ao 

controlo justifica-se pelo vigor elevado da cultivar Erika. A cultivar Autumn Bliss terá 

qualquer agente que beneficia os resultados da enxertia verificando-se um aumento no 

vigor, ainda que esta não seja uma cultivar com características vigorosas (Anexo XI, 

Quadro 36). 
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5.4. Ensaio de Verão 

5.4.1. Taxa de sucesso na técnica de enraizamento 

No ensaio de Verão, após o enraizamento dos gomos de raíz das várias cultivares para 

obtenção de novas plantas, verificou-se que as cultivares que apresentaram uma taxa de 

sucesso de enraizamento superior foram a ‘Polka’ e ‘Autumn Bliss’, com 58,1% e 57,2%, 

respectivamente (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Taxa de sucesso (%) da técnica de enraizamento para a produção de plantas 

para o ensaio de Verão. As caixas com as raízes de cada cultivar, após conservadas em 

câmara frigorífica durante 5 meses, a uma temperatura de 2ºC, foram desmanchadas e 

os gomos de raíz colocados a crescer em substrato e em cultura protegida, em cada 

cultivar foram enraizados 270 gomos. 

 

5.4.2. Taxa de sucesso na enxertia 

Contabilizando apenas o número de plantas enxertadas, pode-se verificar que a 

cultivar que apresentou uma maior taxa de sucesso ao ser enxertada foi a ‘Glen Lyon’ 

(37,5%), tendo a ‘Erika’ a maior taxa de sucesso como porta-enxerto (34,2%), 

independentemente da cultivar ou técnica de enxertia utilizada (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 10 - Taxa de sucesso das enxertias (%) das diferentes cultivares (a) como 

enxerto; no total foram enxertadas com a cultivar Polka 51 plantas, com a ‘Erika’ foram 

enxertadas 22 plantas, com a ‘Tulameen’ foram enxertadas 23 plantas, com a ‘Autumn 

Bliss’ enxertaram-se 24 e com a ‘Glen Lyon’ foram enxertadas 70 plantas; (b) Sucesso 

da enxertia (%) das cultivares utilizadas como porta-enxerto, com recurso às três 

técnicas, fenda cheia, “chip budding” e “pin grafting”, no ensaio de Verão, no total foram 

realizadas 42 enxertias em porta-enxerto ‘Polka’, 38 em ‘Erika’, 31 enxertias em ‘Glen 

Lyon’, 41 em ‘Tulameen’ e 38 enxertias em ‘Autumn Bliss’. 

 

5.4.3. Caracterização do lançamento principal 

5.4.3.1. Zona de enxertia 

Tal como no ensaio de Primavera, verificou-se em todas as combinações realizadas 

entre cultivares, um aumento de diâmetro do enxerto e porta-enxerto junto à zona de 

enxertia. A razão calculada entre os diâmetros da zona da enxertia e do porta-enxerto 

não apresentou valores muito díspares (Anexo VII, Quadro 14), situando-se estes entre 

1,43 e 2,08 (Fig. 11). Os aumentos de diâmetro que ocorreram no enxerto, quando 

comparados com a zona de união da enxertia foram igualmente muito semelhantes, 

independentemente das cultivares ou técnica de enxertia utilizada (Anexo VIII, Quadro 

15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Razão entre o diâmetro (cm) da zona de enxertia e o porta-enxerto, ± erro 

padrão, nas diferentes combinações entre enxerto/porta-enxerto realizadas no ensaio de 

Verão. Foram realizadas neste ensaio as três técnicas de enxertia, enxertia de fenda 

cheia (f), “chip budding” (c) e “pin grafting” (p). P-‘Polka’; E-‘Erika’; G-‘Glen Lyon’; AB- 

‘Autumn Bliss’ e T-‘Tulameen’. 
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5.4.3.2. Alteração no vigor 

De acordo com o resultado dos testes efectuados, não serão agrupadas as enxertias 

com combinações iguais realizadas com diferentes técnicas de enxertia, pois os testes de 

não permitem assegurar que estas sejam semelhantes. 

O teste de Kruskal-Wallis revelou diferenças ao nível de significância de 5%, entre os 

comprimentos médios das combinações enxerto/porta-enxerto (Anexo X, Quadro 24). 

No entanto, quando realizado este teste entre todas as combinações ‘Polka’/porta-

enxerto (Anexo X, Quadro 25), e entre ‘Polka’/porta-enxerto com recurso a diferentes 

técnicas de enxertia não se verificaram quaisquer diferenças na análise de variâncias 

(Anexo X, Quadro 26). Tal como o teste anterior, o teste de Mann-Whitney entre cada 

combinação ‘Polka’/porta-enxerto e o controlo também não revelou qualquer diferença 

significativa entre os comprimentos médios (Anexo X, Quadro 27). 

No ensaio de Verão, com recurso à técnica de fenda cheia, não se constatou qualquer 

benefício com a enxertia herbácea (Fig. 12a). Em relação à técnica “chip budding” 

verificou-se aumento no crescimento, nós e diâmetro na ‘Polka’ enxertada em ‘Tulameen’ 

e ‘Erika’, observando-se apenas aumentos na cultivar Tulameen quando enxertada com a 

técnica “pin grafting”. Ambos os porta-enxertos são vigorosos o que justifica o aumento 

de vigor obtido (Fig. 12b). 

Quando se trata do enxerto ‘Glen Lyon’ podemos afirmar que em termos de vigor, não 

houve qualquer benefício com a enxertia herbácea, nas diferentes combinações de 

cultivares realizadas (Fig. 13a e b), apenas quando o sistema de produção foi o corte a 

dois nós, na combinação ‘Glen Lyon’/’Autumn Bliss’ se verificou alguma semelhança de 

valores em relação ao controlo (Fig. 13c). 

O teste de Kruskal-Wallis revelou diferenças ao serem comparadas as combinações 

‘Glen Lyon’/’Autumn Bliss’ e ‘Glen Lyon’/’Polka’ sujeitas a um sistema de produção 

diferente, com corte do lançamento a dois nós e sem corte (Anexo X, Quadro 28 e 29). 

Nas combinações ‘Glen Lyon’/porta-enxertos, com diferentes técnicas de enxertia, o 

teste de Kruskal-Wallis revelou a existência de diferenças significativas apenas quando 

comparadas em conjunto (Anexo X, Quadro 30 e 31), não sendo no entanto revelado 

com o teste de Mann-Whitney qualquer diferença entre as diversas combinações e os 

respectivos controlos (Anexo X, Quadro 32).  

A cultivar Tulameen, tal como as anteriores não superou os resultados do controlo 

(Fig. 14), nem apresentou diferença na análise de variância (Anexo X, Quadro 33). 

Estes resultados demonstram que numa época com condições ambientais bastante 

favoráveis ao crescimento e desenvolvimento desta cultura, não se obtém vantagens em 

termos de vigor, efectuando-se a enxertia herbácea. 

 

 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

66 

 

Figura 12 - Crescimento médio (cm) e número de nós das diferentes cultivares ± erro 

padrão, durante o ensaio de Verão, nas diferentes combinações entre cultivares com o 

enxerto ‘Polka’ a) com a técnica de enxertia fenda cheia, controlo ‘Polka’ sem 

intervenção; b) com recurso às técnicas “chip budding” (chip) e “pin grafting” (pin), 

controlo sem intervenção. P-‘Polka’; E-‘Erika’; G-‘Glen Lyon’; AB-‘Autumn Bliss’ e T-

‘Tulameen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Crescimento médio (cm) e número de nós das diferentes cultivares ± erro 

padrão, durante o ensaio de Verão, nas diferentes combinações entre cultivares com o 

enxerto ‘Glen Lyon’ a) com a técnica de enxertia fenda cheia, com sistema de produção 

sem corte, controlo ‘Glen Lyon’ sem intervenção; b) com recurso às técnicas “chip 

budding” (chip) na combinação ‘Glen Lyon’/‘Tulameen’ e “pin grafting” (pin) na ‘Glen 

Lyon’/‘Erika’, com sistema de produção sem corte, controlo sem intervenção; c) 

recorrendo à técnica de fenda cheia (fenda), nas combinações G/P e G/AB e “pin 

grafting”, em G/AB, com sistema de produção com corte a dois nós e controlo sem 

intervenção. P-‘Polka’; E-‘Erika’; G-‘Glen Lyon’; AB-‘Autumn Bliss’ e T-‘Tulameen’. 

a) b) c) 
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Figura 14 - Crescimento médio (cm) e número de nós das diferentes cultivares ± erro 

padrão, durante o ensaio de Verão, nas diferentes combinações entre cultivares com o 

enxerto ‘Tulameen’, com recurso à técnica de enxertia fenda cheia, controlo ‘Tulameen’ 

sem intervenção P-‘Polka’; E-‘Erika’; G-‘Glen Lyon’; AB-‘Autumn Bliss’ e T-‘Tulameen’. 

 

5.4.3.3. Alteração na produtividade 

Entre as combinações ‘Polka’/porta-enxerto com o teste de Kruskal-Wallis (Anexo X, 

Quadro 34) não foram verificadas diferenças. Quando comparadas individualmente com o 

controlo (Anexo X, Quadro 35) e submetidas ao teste de Mann-Whitney não foram 

igualmente verificadas alterações. 

Considerando as técnicas de enxertia utilizadas no Verão, fenda cheia, “chip budding” 

e “pin grafting”, verificou-se que a produtividade não foi afectada com o porta-enxerto 

(Quadro 7). 

A taxa de abrolhamento do controlo da ‘Glen Lyon’ sem corte, para as técnicas “pin 

grafting” e “chip budding”, foi de 33,3%. 

Verificou-se em média um aumento de três semanas até o início do crescimento da 

planta após enxertia e um consequente alongamento no ciclo de produção de cerca de 

oito semanas (Anexo IV, Quadro 13). 
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Quadro 7 - Produção média (g/planta) alcançada e peso médio do fruto (g/fruto) nas 

combinações enxerto/porta-enxerto, no ensaio de Verão. n- número de plantas avaliadas 

fc- frutos colhidos; fnc- frutos não colhidos, por não se encontrarem no momento 

adequado à colheita; f- flores e b- botões. 

 

5.4.3.4. Alteração nos hábitos de frutificação 

Na ‘Glen Lyon’ foi possível obter floração, independentemente do porta-enxerto, ao 

contrário do verificado na testemunha. Este facto pode indicar uma possível alteração na 

antecipação da floração nesta cultivar. O efeito do tratamento de frio (5 meses) a que as 

plantas estiveram submetidas, de onde foram retirados os gomos de raíz para a 

produção de novas plantas, em combinação com a enxertia poderão ter sido 

determinantes para a alteração do estímulo floral. 

Este facto vem revelar que, apesar de a característica remontante ser determinada 

quantitativamente por genes que actuam de uma forma aditiva ou complementar, e 

podem ver a sua expressão variar de cultivar para cultivar (Keep, 1988), a enxertia 

herbácea permitiu a antecipação da época de floração desta cultivar, ou pelo simples 

facto de ter sido realizada, ou por se tratar de uma cultivar semi-remontante (Glen Lyon) 

enxertada em cultivares remontantes (Erika), o que permitiu a passagem de um estímulo 

floral verificado em diversas plantas (Zeevaart, 1976, Ayre e Turgeon, 2004). Em todas 

as outras combinações enxerto/porta-enxerto realizadas, não foi verificada qualquer 

modificação na época de floração (Quadro 7). Quando comparadas com as plantas não 

intervencionadas (controlo) verifica-se que estas floriram mais cedo, provavelmente 

devido ao facto de o stress causado pela enxertia atrasar a formação da flor (Ginoux, 

1974, Khah et al.,2006, Tsouvaltzis et al., 2004). 

 

Controlo Enxerto 
Porta-

enxerto 
N 

Produção 
(g/planta) 

Peso 
(g/fruto) 

fc fnc, f, b 

Polka   3 596,7 4,5 68 23 
 Polka Glen Lyon 2 119,5 4,2 33 25 
  Tulameen 1 320,0 4,1 41 7 
  Erika 1 314,0 4,2 72 31 

Polka   16 300,0 4,8 15 21 
 Polka Tulameen 5 88,5 5,0 10 68 
  Erika 4 - - - 128 

Glen Lyon   3 14,4 3,3 - 11 
 Glen Lyon Polka 3 - - - 26 
  Autumn Bliss 4 - - - 19 
  Tulameen 1 - - - 17 
  Erika 4 - - - 57 

Glen Lyon   3 - - - 0 
 Glen Lyon Tulameen 3 - - - 30 
  Erika 3 - - - 34 

Glen Lyon   11 - - - 15 
 Glen Lyon Polka 1 - - - 0 
  Autumn Bliss 6 - - - 39 
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5.4.4. Caracterização do lateral 

Na ‘Polka’ enxertada por fenda cheia não se verificaram alterações nos laterais, quando 

comparados com o controlo (Quadro 10). No entanto, enxertando ‘Polka’ em ‘Tulameen’ e 

‘Erika’, duas cultivares vigorosas, com recurso ao “pin grafting” e “chip budding” houve 

aumento do comprimento médio dos laterais (Anexo XI, Quadro 37). 

A ‘Glen Lyon’ apresentou sempre, independentemente do porta-enxerto, um aumento 

do comprimento e número de frutos médio por lateral em relação ao controlo, quando 

aplicada a técnica fenda cheia. Ao ser realizada a enxertia a partir das técnicas “pin 

grafting” e “chip budding”, não houve desenvolvimento dos laterais no controlo. 

Efectuando-se o corte a dois nós não houve qualquer vantagem com a enxertia a partir 

da técnica de fenda cheia ou “pin grafting” (Anexo XI, Quadro 38). 

A ‘Tulameen’ permaneceu no estado vegetativo, tanto nas plantas do controlo, como 

nas combinações realizadas no ensaio. 

No momento da conclusão deste ensaio, em Novembro, nem todas as plantas, 

enxertadas ou mesmo pertencentes ao controlo tinham frutificado, permanecendo 

algumas em estado vegetativo (Quadro 8). 

 
Quadro 8 - Combinações enxerto/porta-enxerto e controlos que desenvolveram laterais 

frutíferos durante o ensaio de Verão, até ao momento de conclusão do ensaio, 25 de 

Novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlo Enxerto Porta-enxerto n plantas com laterais frutiferos (%) 

Polka   3 100,0 

 Polka Glen Lyon 2 100,0 

  Tulameen 1 100,0 

  Erika 1 100,0 

Polka   16 100,0 

 Polka Tulameen 5 100,0 

  Erika 4 75,0 

Glen Lyon   3 33,3 

 Glen Lyon Polka 3 33,3 

  Autumn Bliss 4 50,0 

  Tulameen 1 100,0 

  Erika 4 50,0 

Glen Lyon   3 0,0 

 Glen Lyon Tulameen 3 66,7 

  Erika 3 66,7 

Glen Lyon   11 33,3 

 Glen Lyon Polka 1 0,0 

  Autumn Bliss 6 40,0 

Tulameen   3 0,0 

 Tulameen Glen Lyon 1 0,0 

  Erika 1 0,0 
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Quadro 9 - Comprimento médio (cm), número de nós e diâmetros (cm) do enxerto, porta-enxerto e zona da enxertia, das diferentes 

combinações ensaiadas durante a Primavera, com recurso à técnica de fenda cheia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enxerto Laterais Porta-enxerto Zona de enxertia 

Controlo Enxerto Porta-
enxerto 

 Comp. (cm) nós Diâmetro 
(cm) 

nº 
pl 

nº 
lat 

Comp. 
(cm) 

nós Comp. (cm) nós Diâmetro 
(cm) 

Diâmetro (cm) 

Polka Polka Polka 1 73 24 7,22     32,0 13 10,65 11,92 

 Polka Tulameen 5 82,4 26 7,17 1 1 62,0 17 18,4 5 8,49 11,97 

  
Autumn 

Bliss 
6 135,2 30 9,82     36,7 8 12,14 17,33 

  Glen Lyon 1 97,5 28 8,16     20,0 4 9,36 14,85 

  Erika 3 72,5 27 8,99     33,5 13 11,35 15,35 

Glen Lyon   3 252,7 50 10,89         

 Glen Lyon Tulameen 4 157 39 9,67 1 3 56,17 23 30,6 6 8,60 14,26 

  Erika 3 222,3 48 10,27     37,3 10 11,03 16,80 

Tulameen Tulameen Tulameen 5 240,8 81 7,85     21,0 7 10,36 13,53 

 Tulameen 
Autumn 

Bliss 
3 376,7 98 8,77     39,3 8 11,78 17,02 

  Glen Lyon 1 426,5 88 8,70     24,5 7 14,93 14,58 

  Erika 1 381 112 10,00     63 13 11,10 17,38 
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Quadro 10 - Comprimento médio (cm), número de nós e diâmetros (cm) do enxerto, porta-enxerto e zona da enxertia, das diferentes 

combinações ensaiadas durante o Verão, utilizando a técnica de fenda cheia (fenda), sem recurso a corte como técnica de produção (a, c 

, f), usando “chip budding” (chip) e “pin grafting” e sem corte (b, d) e fenda cheia e “pin grafting”, com corte a dois nós (e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Enxerto Laterais Porta-enxerto Zona de enxertia 

 Controlo Enxerto Porta-enxerto n 
Comp. 
(cm) 

nós Diâmetro (cm) nº pl nº lat 
Comp. 
(cm) 

nós 
Comp. 
(cm) 

nós Diâmetro (cm) Diâmetro (cm) 

a) Polka   3 83,3 24 1,35 3 11 82,9 17     

  Polka Glen Lyon 2 34,0 16 6,48     25,9 12 8,42 12,03 

   Tulameen 1 61,2 24 6,10 1 1 42,5 21 26,6 11 7,00 11,20 

   Erika 1 49,5 22 5,40     23,0 7 6,10 12,00 

b) Polka   16 43,2 17 4,47         

Pin  Polka Tulameen 2 61,4 18 6,60 1 3 31,3 18 47,5 12 9,45 12,25 

Chip    3 64,4 21 7,50     41,7 11 9,53 12,68 

Chip   Erika 3 57,0 20 7,74 1 1 3,5 7 37,3 15 8,13 12,39 

Pin    1 2,0 1 2,30     48,0 21 6,33 8,76 

c) Glen Lyon   3 186 45 9,40         

  Glen Lyon Polka 3 118,3 40 9,28 1 3 73,0 28 31,0 9 9,25 16,03 

   Autumn Bliss 4 150,2 46 9,95 1 2 127,0 39 30,0 9 9,23 16,06 

   Tulameen 1 130,0 46 11,18 1 1 73,0 28 39,5 12 8,53 17,71 

   Erika 4 143,1 37 10,25 1 1 105,5 30 9,6 4 9,26 15,52 

d) Glen Lyon   3 73,3 22 6,95         

  Glen Lyon Tulameen 3 56,4 23 6,42     31,1 7 7,92 12,20 

   Erika 3 45,2 21 6,44     28,3 11 8,09 14,23 

e) Glen Lyon   11 79,2 26 6,70         

  Glen Lyon Polka 1 48,0 27 5,31     15,0 10 5,78 8,51 

Fenda   Autumn Bliss 3 50,1 20 5,77     9,6 6 5,74 9,76 

Pin    3 77,0 24 6,39     7,8 4 7,38 12,38 

f) Tulameen   3 283,3 73 11,46         

  Tulameen Glen Lyon 1 150,0 53 8,24     34,0 7 8,78 14,73 

   Erika 1 197,0 56 12,24 1 2 144,5 42 21,0 6 10,11 18,83 
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6. CONCLUSÕES 

Podemos concluir que dado o tempo de cicatrização da zona de enxertia, pela 

formação de um callus de grandes dimensões, verifica-se uma paragem de três semanas 

no crescimento vegetativo, e um aumento de cerca de oito semanas no ciclo de 

produção. Por esta razão torna-se necessário ter o período de cicatrização em 

consideração, independentemente da época, técnica ou combinação de cultivar utilizada. 

Este facto tem implicações quando forem utilizadas cultivares adaptadas ao sistema de 

produção outonal. Assim, ao ser considerada a enxertia neste sistema de produção, a 

cultivar pode ser incapaz de completar o seu ciclo a tempo de produzir nos meses de 

Novembro e Dezembro. 

Concluiu-se ainda que, em ambos os ensaios, a enxertia não tem efeitos muito 

pronunciados nos hábitos de frutificação das diferentes cultivares. No entanto, na ‘Glen 

Lyon’ (ensaio de Verão) ocorreu floração nas plantas enxertadas, ao contrário do 

verificado na testemunha. Este facto sugere que a combinação do tratamento de frio (5 

meses) e da enxertia poderão ter sido determinantes para a alteração do estímulo floral. 

Pela realização das três técnicas de enxertia ao longo do trabalho, pode-se verificar 

que a técnica em que é utilizado apenas um gomo como enxerto, o “chip budding”, por 

ter permitido maior percentagem de sobrevivência das plantas poderá ser uma boa 

opção em futuros ensaios de framboesa com recurso à enxertia, quando realizados em 

campo e com plantas com dimensões que permitam a sua execução. A técnica de “pin 

grafting” é bastante prática, mas apresenta como maior limitação a obrigatoriedade de 

diâmetros muito iguais para perfeita justaposição dos tecidos. A fenda cheia pelos 

resultados obtidos não parece ser a melhor a opção, no entanto deverá ser tido em 

consideração as condições atmosféricas desfavoráveis ao seu sucesso. 

O ensaio realizado durante a Primavera permitiu que as plantas enxertadas 

completassem o seu ciclo produtivo até à colheita, o mesmo não foi verificado no ensaio 

de Verão, que devido às baixas temperaturas que se começaram a fazer sentir no fim de 

Novembro impediram que o ciclo de produção das plantas se completasse. No entanto, 

foi no ensaio de Verão que se verificaram indícios de uma floração mais precoce. 

Os resultados para as diferentes épocas e técnicas de enxertia demonstram que deve 

ser estudada a microenxertia em framboesa como técnica alternativa à enxertia em 

campo, de forma a optimizar a floração e produtividade. As plantas sujeitas à enxertia no 

campo apresentam os tecidos com alguma diferenciação, na altura em que a mesma é 

realizada. A lenhificação dos tecidos dificulta a união dos mesmos após a enxertia, 

aumentando a taxa de insucesso da técnica. A microenxertia ao ser efectuada em 

laboratório, tem ao seu dispor plantas micropropagadas, que por não terem os tecidos 

lenhificados, poderá facilitar a produção de callus e posteriormente uma facilidade na 

ligação dos vasos vasculares. Este facto torna-se vantajoso se for considerado que, não 
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havendo um callus de grandes dimensões resultante da união dos tecidos, o tempo 

despendido para a cicatrização e desenvolvimento da planta enxertada é menor, 

diminuindo-se assim o tempo necessário para o reinício do ciclo de produção das plantas 

enxertadas, pois as plantas adquiridas pelo produtor estarão já prontas a serem 

plantadas. 

Este trabalho resume um conjunto de ensaios sobre os efeitos da enxertia em 

framboesa. Numa perspectiva futura, o número de técnicas bem como o número de 

cultivares deverá ser reduzido e aumentado o número de plantas por ensaio, sendo 

assim preparado material em quantidade suficiente de forma a ser garantido um elevado 

número de plantas que permita uma análise estatística mais fidedigna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

74 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aguiar, P., 2007. Guia Prático Climepsi de Estatística em Investigação Epidemiológica: 

SPSS, Climepsi Editores, pp 118. 

 

Agustí, M., 2004. Fruticultura. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, pp 493. 

 

An, H., Roussot, C., Suarez-López, P., Corbesier, L., Vincent, C., Piñeiro, M., Hepworth, 

S., Mouradov, A., Justin, S., Turnbull, C. e Coupland, G., 2004. CONSTANS acts in the 

phloem to regulate a systemic signal that induces photoperiodic flowering of Arabidopsis. 

Development 131:3615-3626. 

 

Ashita, E., 1927. Grafting of watermelons (in Japanese). Korea (chosun) Agricultural 

Newsl. 1:9. (citado em Hartmann et al., 2002). 

 

Atkinson, D., 1973. Seasonal changes in the length of white unsuberized root on 

raspberry plant grown under irrigated conditions. Journal of Horticultural Science 48: 

413-419. 

 

Ayre, B.G. e Turgeon, R., 2004. Graft transmission of a floral stimulant derived from 

Constans. Plant Physiol. 135: 2271-2278. 

 

Bersi, M. 2002. Tomato grafting as an alternative to methyl bromide in Marocco. Institut 

Agronomieque et Veterinaire Hasan II. Marocco. 

 

Beveridge, C.A., Ross, J.J. e Murfet, I.C., 1994. Branching mutant rms-2 in Pisum 

sativum: Grafting studies and indole-3 acetic acid levels. Plant Physiol. 104:953-59. 

 

Boss, P.K., Bastow, R.M., Mylne, J.S. e Dean, C., 2004. Multiple pathways in the decision 

to flowering: enabling promoting and resetting. The Plant Cell 16: S18-S31. 

 

Bramlett, D.L. e Burris, D.L., 1995. Topworking young scions into reproductively-mature 

loblolly pine. Proc. 23rd South. For. Tree Improv. Conf. Asheville, NC, pp. 234–241. 

(Citado em Meilan, R., 1997. Floral induction in woody angiosperms. New Forests 14: 

179–202). 

 

 

 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

75 

 

Bramlett, D.L., Williams, C.G. e Burris, L.C., 1995. Surrogate pollen induction shortens 

the breeding cycle in loblolly pine. Tree Physiol. 15: 531–535. (Citado em Meilan, R., 

1997. Floral induction in woody angiosperms. New Forests 14: 179–202). 

 

Bulder, H.A.M., van Hasselt., P.R., Kuiper, P.J.C., Speek, E.J. e Den Nijs, A.P.M., 1990. 

The effect of low root temperature in growth and lipid composition of low temperature 

tolerant rootstock genotypes for cucumber. Journal of Plant Physiology 138: 661–666. 

 

Breton, Mesnil, Viard e Viaud, 1976. Le Framboisier, Institut National de Vulgarisation 

pour les fruits, Legumes et Champignons (INVUFLEC), Paris, pp. 104. 

 

Carew, J.G., Gillespie, T., White, J., Wainwright, H., Brennan, R. Battey, H., 2000a. The 

Control of the Growth Cycle in Raspberry. Journal of Horticultural Science & 

Biotechnology 75(5): 495-503. 

 

Carew, J.G., Mahmood, K., Darby, J., Hadley, P. e Battey, N.H., 2001. The effects of low 

temperatures on the vegetative growth and flowering of the primocane-fruiting raspberry 

‘Autumn Bliss’.  Journal of Horticultural Science & Biotecnology 76: 264-270. 

 

Cerqueira, J.M.C., 1994. Fruticultura Geral. 3ª edição. Litexa Editora, Lda. Lisboa. pp 

296. 

 

Christensen, J.R., 1947. Root studies. XI. Raspberries root systems. Journal of 

Horticultural Science 23: 218-231. 

 

Cline, M.N. e Neely, D., 1983. The histology and histochemistry of the wound healing 

process in geranium cuttings. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 108:496-502. (citado em 

Hartmann et al., 2002). 

 

Cohen, S. e Naor, A., 2002. The effect of three rootstocks on water use, canopy 

conductance and hydraulic parameters of apple trees and predicting canopy from 

hydraulic conductance. Plant, Cell and Environment, 25: 17–28. 

 

Cummins, J.N., 1997. Rooting hormones may increase grafting success. Pomona, Spring, 

vol. 2, n 34, pp 33. 

 

 

 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

76 

 

Dale, A., 1979. Varietal differences in the relationships between some characteristics of 

red raspberry fruiting laterals and their position on the cane. Journal of Horticultural 

Science 54: 257-265. 

 

Danek, J., 2002. ‘Polka’ and ‘Pokusa’- New primocane fruiting raspberry cultivars from 

Poland. Acta Horticulturae 585 (1):197-198. 

 

Delius, C. e Keegan, P., 2006. Layering and grating for native plant propagation. 

Disponível em <depts.washington.edu/propplnt/Chapters/Layering%20and%20 

grafting.pdf> (acedido a 18 de Agosto de 2008). 

 

Dole, J.M., e Hilkins H.F., 1991. Vegetative and reproductive characteristics of poinsettia 

altered by a graft-transmissible agent. J. Amer. Soc. Hort.Sci. 116:307-11. (citado em 

Hartmann et al., 2002). 

 

Dolgun, O., Tekintas, F.E. e Ertan, E., 2008. A histological investigation on graft 

formation of some nectarine cultivars grafted on Pixy rootstock. World Journal of 

Agricultural Sciences 4 (5): 565-568. 

 

Domínguez, A.F., 2007. El cultivo del frambueso en Huelva. Graficas SYL. P 213. 

 

Duarte, R.P., 1993. Efeito da data de corte na produtividade da framboesas remontantes 

em cultura protegida. Relatório de Trabalho de fim de curso de engenharia Agronómica, 

Universidade técnica de Lisboa, Lisboa. 

 

Edin, M., Gaillard, P. e Massardier, P.,1999. Le Framboisier. Editor CTFIL, Paris. pp 208. 

 

Esau, K., 1974. Anatomia das plantas com sementes. São Paulo, Editora Blucher, pp.293. 

 

Estan, M.T., Martinez-Rodrigues, M.M., Perez-Alfoce, F., Flowers, T.J. e Bolarin, M.C., 

2005. Grafting raises the salt tolerance of tomato through limiting the transport of 

sodium and chloride to the shoot. J. Experimental Botany, 56(412) : 703-712. 

 

Estrada-Luna, A.A., López-Peralta, C. e Cárdenas-Soriano, E., 2002. In vitro micrografting 

and the histology of gtaft union formation of selected species of prickly pear cactus 

(Opuntia spp.). Scientia Hort. 92: 317-327. 

 

 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

77 

 

Fachinello, J.C., Hoffmann, A., Nachtigal, J.C, Kersten, E. e Fortes, G.R.L, 1995. 

Propagação de frutíferas de clima temperado. Pelotas: Gráfica Universitária da UFPEL. 

175 pp. (Citado em: Zaccaro, R.P., Donadio, L.C. e Lemos, E.G.M., 2006. Microenxertia 

em cultivares de manga. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal – SP, 28 (3): 533-

535). 

 

Geneve, R.L., Mokhtari, M., Hackett, W.P., 1991. Adventitious root initiation in reciprocally 

grafted leaf cuttings from the juvenile and mature phase of Hedera helix L. J. Exp.Bot. 

42(234):65-69. (citado em Hartmann et al., 2002). 

 

Ginoux, G., 1974. Bilan de quatre année de experimentation sur le greffage de sol 

anacées dans le Sud-Est. Pépiniéristes Horticultures Maraichers. 152: 35-54. (Citado em 

Khah, et al., 2006).  

 

Gustafon, W.A. e Morrissey, T.M., 2003. Chip Budding: An old grafting technique for 

woody plants with rediscovered advantages for Nebraska, University of Nebraska, Lincoln 

Extension, Institute of Agriculture and Natural Resources. 

 

Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies Jr., F.T. e Geneve, R.L., 2002. Plant propagation: 

Principles and Practices, 7ª ed., Upper Saddle River: Prentice-Hall, New Jersey. 

 

Hudson, J.P., 1959. Effects of environment on Rubus idaeus L. I. Morphology and 

development of the raspberry plants. Journal of Horticultural Science 34:163-169. 

 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 2006. Tabela da composição de alimentos. 

Centro de Segurança Alimentar e Nutrição, pp 355. 

 

Janick, J., 1986. Horticultural science. W.H. Freeman & Co., New York. 4th ed. Pp 339-

346. (Citado em Lee e Oda, 2003). 

 

Jeffree, C.E. e Yeoman, M.M., 1983. Development of intercellular connections between 

opposing cells in a graft union. New Phytol. 93(4):491-509. 

 

Jennings, D.L., 1988. Raspberries and Blackberries – their breeding, diseases and 

growth; Scottish Crop Research Institute, Academic Press, Invergowrie, Scotland. 

 

 

 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

78 

 

Joublan, J.P., Banados, P., Marchant, A., 2002. Adaptación Y Comportamiento De 

Cultivares De Frambueso En La Provincia De Nuble. Agro Sur, Valdivia, 30 (2):1-13. 

(citado de <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br>, acedido a 11 de Setembro 

de 2008). 

 

Kacjan-Marsic, N. e Osvald, J., 2004. The influence of grafting on yield of two tomato 

cultivars (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in a plastic house. Acta Agriculturae 

Slovenica 83(2): 243-249. 

 

Keep, E. 1961. Autumn-fruiting in raspberries. Journal of Horticultural Science 36:174-

185. 

 

Keep, E. 1988. Primocane (autumn)-fruiting raspberries: a review with particular 

reference to progress in breading. Journal of Horticultural Science 63: 1-18. 

 

Khah, E.M., Kakava, E., Mavromatis, A., Chachalis, D. e Goulas, C., 2006. Effect of 

grafting on growth and yiel of tomato (Lycopersicon esculrntum Mill.) in greenhouse and 

open-field. Journal of Applied Horticulture, 8(1): 3-7. 

 

Lardizabal, R.D. e Thompson, P.G., 1990. Growth regulators combined with grafting 

increase flower number and seed production in sweet potato. HortScience, 25: 79-81. 

 

Lee, J.M., 1994. Cultivation of grafted vegetables I, current status, grafting methods and 

benefits. HortScience, 29: 235-239. 

 

Lee, J. e Oda, M., 2003. Grafting of Herbaceous Vegetable and Ornamental Crops, Hort. 

Rev. 28:61-124 

 

Leoni, S., Grudina, R., Cadinu, M., Madeddu, B. e Garletti, M.C., 1990. The influence of 

four rootstocks on some melon hybrids and a cultivar in greenhouse. Acta Horticulturae, 

287: 127-134. 

 

Lifschitz, E. e Eshed, Y., 2006. Universal florigenic signals triggered by FT homologues 

regulate growth and flowering cycles in perennial day-neutral tomato. Journal of 

Experimental Botan. 57 (13): 3405-3414. 

 

 

 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

79 

 

Mazza, G., 2007. Anthocyanins and heart health, Pacific Agri-Food Research Centre, 

Agriculture and Agri-Food Canada, Summerland, British Columbia, Canada Ann Ist Super 

Sanità, 43 (4): 369-374. 

 

Michigan State University. Raspberry Variety testing at MSU. Disponível em: 

<http://web1.msue.msu.edu/vanburen/raspvar.htm>. Acedido a 21 de Novembro de 

2008. 

 

Miller, H. e Barnett, J.R., 1993. The structure and composition of breadlike projections on 

sitka spruce callus cells form during grafting and in culture. Ann. Bot. 72:441-448. 

 

Miller, P.W., 1952. Technique for indexing strawberries for virus by grafting to Fragaria 

vesca. Plant Dis. Rpt. 36:94-96. (citado em Hartmann et al., 2002). 

 

Millner, M.E., 1932. Natural grafting in Hedera helix. New Phytol. 31:2-25. 

 

Moore, J.N. e Caldwell, J.D., 1985. Rubus. In: Halevy, A. H. (Ed.). CRC Handbook of 

Flowering Vol. IV: 226-237. 

 

Moore, R., 1984. A model for graft compatibility-incompatibility in higher plants. Amer. J. 

Bot. 71(5):752-758. 

 

Moreau, B., Biar, E. e Lantin, B., 1988. Le Framboisier. Editor CTFIL, Paris, pp 267. 

 

Moreira, R.R., 1984. Estudo de base sobre a introdução do espargo e framboesa na Cova 

da Beira – MEIMOA, Relatório de actividades do Curso de Engenheiro Agrónomo, Lisboa. 

 

Mouradov, A., Cremer, F. e Coupland, G., 2002. Control of flowering time. Interacting 

pathways as a basis  for biodiversity. The Plant Cell 14: S111-S1230. 

 

Hollander, M. e Wolfe, D.A., 1973, Nonparametric Statistical Methods. New York: John 

Wiley & Sons. Pages 27–33 (one-sample), 68–75 (two-sample), Pages 115–120. 

 

Nino, A.F.P., Silva, F.O.X., Gomes, J.C.C., Raseira, M.C.B., Nickel, O. e Oliveira, R.P., 

2007. Sistema de Produção da Framboeseira. Embrapa Clima Temperado. Sistemas de 

Produção, 9 ISSN 1806-9207 - Versão Electrónica. Disponível em  

<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br> (acedido a 11 de Setembro de 2008). 

 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

80 

 

Oda, M.M., 1995. New grafting method for fruit-bearing vegetables in Japan. Japan 

Agricultural Research Quarterly, 29: 187-194. 

 

Oda, M.M., 1999. Grafting of vegetables to improve greenhouse production, em 

Extension Bull. Food Fertilizer Technol. Center 480:1-11. Disponível em 

www.agnet.org/library/eb/480 (acedido a 6 de Outubro de 2008). 

 

Oliveira, P. e Fonseca, L.L., 2007. Framboesa: tecnologias de produção, Edição no âmbito 

do Projecto PO AGRO DE&D Nº 556, Folhas de divulgação nº3, pp 40. 

 

Oliveira, P., Valdiviesso, T., Esteves, A., Mota, M. e Fonseca, L.L., 2007. A planta de 

framboesa: morfologia e fisiologia, Edição no âmbito do Projecto PO AGRO DE&D Nº 556, 

Folhas de divulgação nº1, pp 36. 

 

Oliveira, P.B., 1994. Influência da data de poda na produtividade de framboesas 

remontantes em estufa. Mestrado em Produção Vegetal, Lisboa. 

 

Oliveira, P.B., Baptista, M. e Lopes-da-Fonseca, L., 2005. Variação da produtividade em 

framboesas remontantes quando sujeitas a diferentes modalidades de corte dos 

lançamentos do ano. Actas da Associação Portuguesa de Horticultura 2:153-163. 

 

Olmos, F.R., 2000. Evaluatión de cultivares de frambuesa en la provincia de Nuble. 

Chillán: Universidad de Concepción, pp 30. 

(Citado em <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br>, acedido a 11 de Setembro 

de 2008). 

 

Ourecky, D.K., 1976. Fall-bearing red raspberries, their future and potential. Acta 

Horticulturae, 60:135-44. 

 

Pires, F.P. e Oliveira, A.V., 1989. Cartografia de pormenor de solos da Herdade da 

Fataca. Pedologia 24:1-64. 

 

Pliego-Alfaro, F. e Murashige, T., 1987. Possible rejuvenation of adult avocado by graftage 

onto juvenile rootstocks in vitro. HortScience 22:1321-1324. 

 

Proebsting, W.M.P., Hedden, M.J., Lewis, S.J. e Croker- Proebsting, L.N., 1992. 

Gibberellin concentration and transport in genetic lines of pea. Plant Physiology, 100: 

1354-1360. 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

81 

 

Ranney, T. G. e Whitman II, E.P., 1995. Growth and survival of ‘Whitespire’ Japanese 

birch grafted on rootstocks of five species of birch. HortScience 30(3): 521-22. 

 

Raseira, M.C.B., Gonçalves, E.D.G., Trevisan, R.; Antunes, L.E.C., 2004. Aspectos 

técnicos da cultura da framboeseira. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, pp 22 

(Embrapa Clima Temperado. Documentos, 120). 

 

Reis, R.M.M. e Gonçalves, M.Z., 1987. O clima de Portugal. Fascículo XXXIV. 

Caracterização Climática da região agrícola do Alentejo. Instituto Nacional de 

Meteorologia e Geofísica. Lisboa. Portugal. pp 226. 

 

Rivero, R.M., Ruiz, J.M. e Romero, L., 2003. Role of grafting in horticultural plants under 

stress conditions. Food, Agriculture & Environment, 1(1): 70-74. 

 

Romano, D. e Paratore, A., 2001. Effects of grafting on tomato and eggplant. Acta 

Horticulturae, 559: 149:153. 

 

Roberts, R.H., 1949. Theoretical aspects of graftage. The Botanical Review; Springer New 

York, 15 (7):423-463. 

 

Ruiz, J.M., Belakbir., L., Ragala, J.M. e Romero, L., 1997. Response of plant yield and 

leaf pigments to saline conditions: effectiveness of different rootstocks in melon plants 

(Cucumis melo L.). Soil Science Plant Nutrition, 43: 855–862. 

 

Salgado, J., 2003. O emprego de amora, framboesa, mirtilo e morango na redução do 

risco de doenças. Anais do 1º Seminário Brasileiro sobre Pequenas Frutas. Pp 33-36. 

 

Shimomura, T. e Fuzihara, K., 1977. Physiological study of graft union formation in 

cactus. II. Role of auxin on vascular connection between stock and scion. J. Japan. Soc. 

Hort. Sci. 45:397-406. 

 

Sousa, M.B., Curado, T., Vasconcellos, F.N. e Trigo, M.J., 2007. Framboesa: qualidade 

pós-colheita, Edição no âmbito do Projecto PO AGRO DE&D Nº 556, Folhas de divulgação 

nº6, pp 32. 

 

Souza, F.X., Innecco R. e Araújo, C.A.T., 1999. Métodos de enxertia recomendados para 

a produção de mudas de cajazeira e de outras fruteiras do gênero Spondias. 

Fortaleza:Embrapa-CNPAT, 6 p. (Comunicado Técnico, 40). 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

82 

 

Suarez-Lopez, P., Wheatley, K., Robson, F., Onouchi, H., Valverde, F. e Coupland, G., 

2001. CONSTANS mediates between the circadian clock and the control of flowering in 

Arabidopsis. Nature 410:1116–1120. (citado em Ayre e Turgeon, 2004) 

 

Takeda, F., 1993. Chilling affects flowering of primocane-fruiting ‘Heritage’ red raspberry. 

Acta Horticulturae 352: 247- 252. 

 

Tiedemann, R., 1989. Graft union development and symplastic phloem contact in the 

heterograft Cucumis sativus on Cucurbita ficifolia. J.Plant Physiol. 134:427-440. (citado 

em Hartmann et al., 2002). 

 

Tronccoso, A., Linán, A., Cantos, M., Acebedo, M.M. e Rapoport, H.F., 1999. Feasibility 

and anatomical development of an in vitro olive cleft-graft. J. Hort. Sci. & Biotech. 

74:584-87. (citado em Hartmann et al., 2002). 

 

Tsouvaltzis, P.I., Siomons, A.S. e Dogras, K.C., 2004. The effect of the two tomatoes 

grafting on the performance, earliness and fruit quality. Proc. 21st Pan-Hellenic Congress 

of the Greek Society for Horticultural science. Ioannina, Greece, 8-10 October 2003. Vol 

11: 51-55. (Citado em Khah et al., 2006). 

 

Tydeman, H.M. e Alston, F.H., 1965. A influência de porta-enxertos ananicantes na 

diminuição da fase juvenil em seedling da maçã. Ann. Rpt. E. Malling Res. Sta. Para 

1964, pp. 97-98. (citado em Hartmann et al., 2002). 

 

Vasilakakis, M.D., McCown, B.H. e Dana, M.N., 1980. Low temperature and flowering of 

primocane-fruiting red raspberries. HortScience 15: 750-751. 

 

Waldo, G.F., 1934. Fruit bud formation in brambles. Proceedings of American Society for 

Horticultural Science 30: 263-267. 

 

Williams, I.H., 1959. Effects of environment on Rubus idaeus L. II. Field observations on 

the variety Malling Promise. Journal of Horticultural Science 34: 170-175. 

 

Williams, I.H., 1959. Effects of environment on Rubus idaeus L. III. Growth and 

dormancy of young shoots. Journal of Horticultural Science 34: 210-218. 

 

Williams, I.H., 1959. Effects of environment on Rubus idaeus L. IV. Flower initiation and 

development of the inflorescence. Journal of Horticultural Science 34: 219-228. 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

83 

 

Williams, I.H., 1960. Effects of environment on Rubus idaeus L. V. Dormancy and 

flowering of the mature shoot. Journal of Horticultural Science 35: 214-220. 

 

Wood, C.A. e Robertson, M., 1957. Observations on the fruiting habit of the red 

raspberry (Rubus idaeus L.) and on an occurrence of cane “Die-back” in Scotland. Journal 

of Horticultural Science 32: 172-183. 

 

Yeoman, M.M. e Brown, R., 1976. Implications of the formation of graft union for the 

organization of the intact plant. Ann. Bot. 40:1265-1276. (citado em Hartmann et al., 

2002). 

 

Zeevaart, J.A.D., 1976. Physiology of flower formation. Annual Review of Plant 

Physiology 27: 321-348. 

 

 

Sites consultados 

 

ABCAGRO, 2008. El frambueso. Disponível em <http://www.abcagro.com> 

(acedido a 10 de Setembro de 2008) 

 

Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2009. ProdSTAT – Agricultural 

production data , area and yield in 2005. Disponível em http://www.faostat.fao.org 

(acedido a 30 de Novembro de 2008). 

 

GPPAA, 2006. Anuário Vegetal Crop Production Yearbook. Disponível em: 

http://www.gppaa.min-agricultura.pt (acedido a 15 de Junho de 2008). 

  

http://www.hargreavesplants.com (acedido a 15 de Setembro de 2008) 

 

http://www.observatorioagricola.pt (acedido a 3 de Dezembro de 2008) 

 

http://www.uga.edu (acedido a 12 de Janeiro de 2009) 

 

INFOAGRO. El cultivo del frambueso. Disponível em: <http://www.infoagro.com>. 

(acedido a 10 de Setembro de 2008). 

 

 

 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

85 

 

ANEXO I – Cabeçal de rega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Válvulas distribuidoras Figura 16 – Tubos receptores de cada 
um dos reservatórios de nutrientes para 
rega. 

Figura 19 – Reservatórios para 
fertirrega. 

Figura 18 – Charca da Herdade da 
Fataca. 

Figura 15 - Computador, modelo AKBAR, 
controlador do sistema de rega. 
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ANEXO II – Tratamentos fitossanitários do ensaio de Primavera 

 

 

Quadro 11 - Tratamentos fitossanitários realizados durante o ensaio de Primavera, de 

acordo com as pragas e doenças que surgiram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Organismo 
Substância 

activa 
Nome 

Comercial 
Concentração 

Modo de 
aplicação 

Função 

 
25  

Março 
 

Oídio Triadimefão Bayleton 5 100g/100L Pulverizador 
Fungicida 
sistémico 

 
15  

Maio 
 

Oídio Bupirimato Nimrod 100ml/100L Pulverizador Fungicida 

 
21  

Maio 
 

Oídio Azoxistrobina Ortiva 100ml/100L Pulverizador 
Fungicida 
preventivo 

 
25  

Julho 
 

Ácaro Fenepiroximato Kiron 150ml/100L Pulverizador 
Acaricida 

foliar 

 
23 

Setembro 
 

Oídio Bupirimato Nimrod 100ml/100L Pulverizador Fungicida 

 
3  

Outubro 
 

Botrytis 
cinerea 

Ciprodinil+ 
Fludioxonil 

Switch 100ml/100L Pulverizador 
Fungicida 

sistémico e 
de contacto 

 
17 

Outubro 
 

Lagarta 
Lambda-
cialotrina 

Karate 20ml/100L Pulverizador Insecticida 

 
17 

Outubro 
 

Oídio Bupirimato Nimrod 100ml/100L Pulverizador Fungicida 
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ANEXO III – Tratamentos fitossanitários do ensaio de Verão 

 

 

Quadro 12 - Tratamentos fitossanitários realizados durante o ensaio de Verão, de 

acordo com as pragas e doenças que surgiram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Organismo  
Substância 

activa 
Nome 

Comercial 
Concentração 

Modo de 
aplicação 

Função 

 
21  

Maio 
 

Oídio Azoxistrobina Ortiva 100ml/100L Pulverizador 
Fungicida 
preventivo 

 
11  

Julho 
 

Ferrugem Hexaconazol Anvil 0,8 ml/L Pulverizador 
Fungicida 
sistémico 
curativo  

 
21  

Julho 
 

Ferrugem Hexaconazol Anvil 0,8 ml/L Pulverizador 
Fungicida 
sistémico 
curativo  

 
25  

Julho 
 

Ácaro Fenepiroximato Kiron 150ml/100L Pulverizador 
Acaricida 

foliar 

 
23 

Setembro 
 

Oídio Bupirimato Nimrod 100ml/100L Pulverizador Fungicida 

 
3  

Outubro 
 

Botrytis 
cinerea 

Ciprodinil+ 
Fludioxonil 

Switch 100ml/100L Pulverizador 
Fungicida 

sistémico e 
contacto 

 
17 

Outubro 
 

Lagarta 
Lambda-
cialotrina 

Karate 20ml/100L Pulverizador Insecticida 

 
17 

Outubro 
 

Oídio Bupirimato Nimrod 100ml/100L Pulverizador Fungicida 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

88 

 

ANEXO IV – Número de dias até o início do ciclo de produção após enxertia  

 

Quadro 13 – Número de dias e número de semanas desde a data da enxertia até início 

do ciclo de produção, em cada planta e em média por combinação enxerto/porta-enxerto 

realizada. O dia de início de produção coincide com o dia da colheita do primeiro fruto 

(data da 1ª colheita). A diferença entre início da colheita corresponde ao número de dias 

decorridos desde a enxertia até à colheita do primeiro fruto, quando comparado com a 

data em que o mesmo ocorreu no controlo. 

    Controlo 
Diferença entre 
início da colheita 

Enxerto/Porta-
enxerto 

Data da 
enxertia 

Data da 1ª 
colheita 

nº dias 
até 

colheita 

Data da 1ª 
colheita 

nº 
dias 

nº 
semanas 

Ensaio de Primavera      
P/T 19-03-2008 15-07-2008 116 03-07-2008 12 2 

  15-07-2008 116  12 2 
  03-07-2008 104  0 0 
  13-08-2008 144  40 6 
  15-07-2008 116  12 2 
    Média 15 2 

P/AB 19-03-2008 23-07-2008 124 03-07-2008 20 3 
  03-07-2008 104  0 0 
  03-07-2008 104  0 0 
  03-07-2008 104  0 0 
  03-07-2008 104  0 0 
  03-07-2008 104  0 0 
    Média 3 1 

P/G 19-03-2008 15-07-2008 116 03-07-2008 12 2 
    Média 12 2 

P/E 19-03-2008 03-07-2008 104 03-07-2008 0 0 
  03-07-2008 104  0 0 
  01-08-2008 132  28 4 
    Média 9 1 
    Média total 9,06 1 

G/T 19-03-2008 23-09-2008 184 20-07-2008 63 9 
  13-08-2008 144  23 3 
  10-09-2008 171  50 7 
    Média 45 7 

G/E 19-03-2008 23-09-2008 184 20-07-2008 63 9 
  23-09-2008 184  63 9 
  02-10-2008 193  72 10 
    Média 66 9 

   Média total 55,7 8,0 
Ensaio de Verão      

P/G 04-07-2008 10-09-2008 66 13-08-2008 27 4 
  14-10-2008 100  61 9 
    Média 44 6 

P/T 07-07-2008 14-10-2008 97 13-08-2008 61 9 
    Média 61 9 

P/E 10-07-2008 14-10-2008 94 13-08-2008 61 9 
    Média 61 9 

P/T 05-08-2008 28-10-2008 83 11-09-2008 47 7 
  13-11-2008 98  62 9 
  25-11-2008 110  74 11 
    Média 61 9 
    Média total 56,1 8 
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ANEXO V – Planta de framboesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Planta da framboesa. 1– lançamento; 2 e 3– lateral; 4– lateral secundário; 

frutos colhidos: frutos maduros adequados à colheita (rosa); frutos não colhidos: frutos 

formados mas ainda não maduros (verde escuro), flores (branco) e botões (verde claro). 
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ANEXO VI – Planta de framboesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Média dos laterais da planta de framboesa contabilizando o número de 

frutos colhidos: frutos maduros adequados à colheita (rosa) e frutos não colhidos: frutos 

formados mas ainda não maduros (verde escuro), flores (branco) e botões (verde claro). 

A preto estão representados os nós da planta que não abrolharam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média 
do 

lateral 

Colhidos 1 1 3 3 3 5 6 5 6 5 11 

Não colhidos 0 0 2 1 2 0 2 3 6 5 19 
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ANEXO VII – Resultados obtidos com o teste Kruskal-Wallis na razão dos 

diâmetros entre a zona de enxertia e o porta-enxerto 

 

Quadro 14 - Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, em ambos os ensaios, ensaio de Primavera e de Verão, em 

relação à razão dos diâmetros (cm) entre a zona de enxertia e o porta-enxerto nas 

diferentes combinações entre enxertos e porta-enxertos. n – número de plantas 

avaliadas, df – graus de liberdade da variável. As técnicas de enxertia utilizadas foram a 

enxertia de fenda cheia (fenda), “chip budding” (chip) e “pin grafting” (pin). 

 

 

Técnica Combinação n Média ± erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

Ensaio de Primavera       

Fenda P/T 5 1,44±0,10 1,36 

14,3009 10 0,1597 

Fenda P/AB 6 1,43±0,05 1,42 

Fenda P/G 1 1,59±0,05 1,59 

Fenda P/P 1 1,12±0,05 1,12 

Fenda P/E 3 1,35±0 1,36 

Fenda G/T 4 1,66±0,02 1,68 

Fenda G/E 3 1,56±0,11 1,42 

Fenda T/T 5 1,28±0,22 1,24 

Fenda T/AB 3 1,46±0,08 1,40 

Fenda T/G 1 0,98±0 0,98 

Fenda T/E 1 1,57±0 1,57 

Ensaio Verão       

Fenda P/G 2 1,42±0,14 1,42 

20,8627 17 0,2325 

Fenda G/P 3 1,72±0,07 1,72 

Fenda P/T 1 1,60±0 1,60 

Fenda G/AB 4 1,75±0,08 1,76 

Fenda T/G 1 1,68±0 1,68 

Fenda G/T 1 2,08±0 2,08 

Fenda G/E 4 1,68±0,12 1,63 

Fenda T/E 1 1,86±0 1,86 

Fenda P/E 1 1,97±0 1,97 

Chip P/T 3 1,37±0,23 1,22 

Pin P/T 2 1,29±0,10 1,29 

Pin P/E 1 1,38±0 1,38 

Chip P/E 3 1,48±0,17 1,64 

Pin G/T 3 1,55±0,06 1,49 

Chip G/E 3 1,77±0,8 1,76 

Fenda G/P 1 1,47±0 1,47 

Fenda G/AB 3 1,69±0,5 1,66 

Chip G/AB 3 1,67±0,15 1,62 
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ANEXO VIII – Resultados obtidos com o teste Kruskal-Wallis na razão dos 

diâmetros entre a zona de enxertia e o enxerto 

 

Quadro 15 - Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, em ambos os ensaios, ensaio de Primavera e de Verão, em 

relação à razão dos diâmetros (cm) entre a zona de enxertia e o enxerto nas diferentes 

combinações entre enxertos e porta-enxertos. n – número de plantas avaliadas, df – 

graus de liberdade da variável. As técnicas de enxertia utilizadas foram a enxertia de 

fenda cheia (fenda), “chip budding” (chip) e “pin grafting” (pin). 

 

 

Técnica Combinação n Média±erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

Ensaio de Primavera       

Fenda P/T 5 1,67±0,03 1,65 

13,1665 10 0,2145 

Fenda P/AB 6 1,77±0,08 1,81 

Fenda P/G 1 1,82±0 1,82 

Fenda P/P 1 1,65±0 1,65 

Fenda P/E 3 1,71±0,08 1,71 

Fenda G/T 4 1,49±0,09 1,41 

Fenda G/E 3 1,68±0,22 1,50 

Fenda T/T 5 1,72±0,03 1,71 

Fenda T/AB 3 1,94±0,02 1,96 

Fenda T/G 1 1,68±0 1,68 

Fenda T/E 1 1,74±0 1,74 

Ensaio Verão       

Fenda P/Gf 2 1,85±0,8 1,85 

22,2505 17 0,1753 

Fenda G/Pf 3 1,72±0,4 1,70 

Fenda P/Tf 1 1,84±0 1,84 

Fenda G/Abf 4 1,65±0,12 1,62 

Fenda T/Gf 1 1,79±0 1,79 

Fenda G/Tf 1 1,58±0 1,58 

Fenda G/Ef 4 1,52±0,13 1,54 

Fenda T/Ef 1 1,54±0 1,54 

Fenda P/Ef 1 2,22±0 2,22 

Chip P/Tc 3 1,74±0,19 1,63 

Pin P/Tp 2 1,91±0,39 1,91 

Pin P/Ep 1 3,81±0 3,81 

Chip P/Ec 3 1,64±0,11 1,63 

Pin G/Tp 3 1,91±0,14 1,81 

Chip G/Ec 3 2,21±0,05 2,23 

Fenda G/Pf 1 1,60±0 1,60 

Fenda G/ABf 3 1,69±0,02 1,70 

Chip G/Abc 3 1,95±0,08 1,93 

 

 

 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

93 

 

ANEXO IX – Resultados obtidos com o teste Kruskal-Wallis e Mann-Whitney no 

ensaio de Primavera 

 

Quadro 16 - Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, no ensaio de Primavera, em relação ao comprimento médio 

(cm) nas diferentes combinações entre enxertos e porta-enxertos e respectivos 

controlos. n – número de plantas avaliadas, df – graus de liberdade da variável, fenda - 

técnica de enxertia fenda cheia, a negrito estão assinaladas as plantas controlo. 

 

Técnica  Combinação n Média ± erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

Fenda 

P/P 1 73,0 ± 0 73,0 

26,9621 11 0,004656 

P/T 5 82,4 ± 8,5 81,0 
P/AB 6 135,2 ± 11,3 126,0 
P/G 1 97,5 ± 0 97,5 
P/E 3 72,5 ± 14,8 86,0 

- G 3 252,7 ± 17,1 260,0 

Fenda 
G/T 4 157,0 ± 27,6 175,6 
G/E 3 222,3 ± 24,3 230,0 

Fenda 

T/T 5 240,8 ± 63,5 251,5 
T/AB 3 376,7 ± 28,9 385,0 
T/G 1 426,5 ± 0 426,5 
T/E 1 381,0 ± 0 381,0 
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Quadro 17 - Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, no ensaio de Primavera, em relação ao comprimento médio 

(cm) nas diferentes combinações entre ‘Polka’ e porta-enxertos e respectivos controlos. n 

– número de plantas avaliadas, df – graus de liberdade da variável, fenda - técnica de 

enxertia fenda cheia, a negrito estão assinaladas as plantas controlo. 

 

 

 

Quadro 18 - Resultados obtidos com o teste não paramétrico Mann-Whitney no ensaio 

de Primavera, em relação ao comprimento médio (cm) nas diferentes combinações entre 

‘Polka’ e porta-enxertos e respectivo controlo. n1 – número de plantas da amostra 1; n2 

- número de plantas da amostra 2; U – valor estatístico do teste; P (two-tailed) – valor 

de p-value, fenda - técnica de enxertia fenda cheia. 

 

 

 

 

Quadro 19 - Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, no ensaio de Primavera, em relação ao comprimento médio 

(cm) nas diferentes combinações entre ‘Tulameen’ e porta-enxertos e respectivos 

controlos. n – número de plantas avaliadas, df – graus de liberdade da variável, fenda - 

técnica de enxertia fenda cheia, a negrito estão assinaladas as plantas controlo. 

 

 
 

Técnica Enxerto n Média ± erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

Fenda 

P/P 1 73,0 ± 0 73,0 

11,3387 4 0,02301 
P/T 5 82,4 ± 8,5 81,0 

P/AB 6 135,2 ± 11,3 126,0 
P/G 1 97,5 ± 0 97,5 
P/E 3 72,5 ± 14,8 86,0 

Técnica Combinações analisadas n1 n2 Mediana n1 Mediana n2 U P (two-tailed) 

Fenda 

P/E - P/P 3 1 86,0 73,0 3,0 0,5 

P/G - P/P 1 1 97,5 73,0 1,0 1 

P/AB - P/P 6 1 126,0 73,0 4,0 0,857142 

P/T - P/P 5 1 81,0 73,0 5,0 0,333334 

Técnica Combinação n Média ± erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

Fenda 

T/T 5 376,7 ± 28,9 385,0 

3,0364 3 0,3861 T/AB 3 426,5 ± 0 426,5 
T/G 1 381,0 ± 0 381,0 
T/E 1 376,7 ± 28,9 385,0 
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Quadro 20 – Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, no ensaio de Primavera, em relação ao comprimento médio 

(cm) nas diferentes combinações entre ‘Glen Lyon’ e porta-enxertos e respectivos 

controlos. n – número de plantas avaliadas, df – graus de liberdade da variável, fenda - 

técnica de enxertia fenda cheia, a negrito estão assinaladas as plantas controlo. 

 

 

 

 

 

Quadro 21 - Resultados obtidos com o teste não paramétrico Mann-Whitney no ensaio 

de Primavera, em relação aos comprimentos médios nas diferentes combinações entre 

‘Glen Lyon’ e porta-enxertos e respectivo controlo. n1 – número de plantas da amostra 

1; n2 - número de plantas da amostra 2; U – valor estatístico do teste; P (two-tailed) – 

valor de p-value, fenda - técnica de enxertia fenda cheia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Enxerto n Média ± erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

- G 3 252,7 ± 17,1 260,0 
5,9909 2 0,05002 Fenda G/T 4 157,0 ± 27,6 175,8 

Fenda G/E 3 222,3 ± 24,3 230,0 

Técnica Combinações analisadas n1 n2 Mediana n1 Mediana n2 U P (two-tailed) 

Fenda G/E - G 3 3 230,0 260,0 9,0 0,1 

Fenda G/T - G 4 3 175,8 260,0 7,0 0,857142 



Influência da enxertia herbácea no vigor, produtividade e hábitos de frutificação na framboesa vermelha (Rubus idaeus L.) 

 

96 

 

Quadro 22 - Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, no ensaio de Primavera, em relação à produção média 

(g/planta) nas diferentes combinações entre enxertos e porta-enxertos e respectivos 

controlos. n – número de plantas avaliadas, df – graus de liberdade da variável, fenda - 

técnica de enxertia fenda cheia, a negrito estão assinaladas as plantas controlo. 

 

Técnica Enxerto n Média ± erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

Fenda 

P/P 1 365,0 ± 0 365,0 

9,7809 4 0,04428 
P/T 5 188,2 ± 39,8 177,0 

P/AB 6 329,5 ± 44,4 299,5 
P/G 1 362,0 ± 0 362,0 
P/E 3 476,0 ± 28,4 480,0 

- G 3 272,3 ± 68,3 206,0 
4,8182 2 0,0899 Fenda G/T 4 265,5 ± 97,0 270,0 

Fenda G/E 3 45,0 ± 21,2 48,0 
 

 

 

 

 

Quadro 23 - Resultados obtidos com o teste não paramétrico Mann-Whitney no ensaio 

de Primavera, em relação à produção média (g/planta) nas diferentes combinações entre 

enxertos e porta-enxertos e respectivos controlos. n1 – número de plantas da amostra 1; 

n2 - número de plantas da amostra 2; U – valor estatístico do teste; P (two-tailed) – 

valor de p-value, fenda - técnica de enxertia fenda cheia. 

 
Técnica Combinações analisadas n1 n2 Mediana n1 Mediana n2 U P (two-tailed) 

Fenda 

P/E - P/P 3 1 480,0 365,0 3,0 0,5 
P/G - P/P 1 1 362,0 365,0 1,0 1 
P/AB - P/P 6 1 299,5 365,0 4,0 0,857142 
P/T - P/P 5 1 177,0 365,0 5,0 0,333334 
G/E - G 3 3 48,0 206,0 9,0 0,1 
G/T - G 4 3 270,0 206,0 7,0 0,857142 
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ANEXO X – Resultados obtidos com o teste Kruskal-Wallis e Mann-Whitney no 

ensaio de Verão 

 

Quadro 24 - Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, no ensaio de Verão, em relação ao comprimento médio (cm) 

nas diferentes combinações entre enxertos e porta-enxertos e respectivos controlos, com 

as três técnicas de enxertia, fenda cheia (fenda), “chip budding” (chip), “pin grafting” 

(pin) e os dois sistemas de produção, com e sem corte a dois nós. n – número de plantas 

avaliadas, df – graus de liberdade da variável, a negrito estão assinaladas as plantas 

controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Combinação n Média ± erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

 P 3 83,3 ± 5,4 86,0 

53,7531 23 0,0002894 

Fenda P/G 2 34,0 ± 11,5 34,0 
Fenda P/T 1 61,2 ± 0 61,2 
Fenda P/E 1 49,5 ± 0 49,5 

 P 16 49,2 ± 5,8 51,7 
Pin P/T 2 61,4 ± 12,7 61,3 

Chip P/T 3 64,4 ± 15,9 70,0 
Pin P/E 1 2,0 ± 0 2,0 

Chip P/E 3 57,0 ± 26,0 70,0 
 G 3 186,0 ± 9,2 186,0 

Fenda G/P 3 118,3 ± 15,9 105,0 
Fenda G/AB 4 150,2 ± 12,6 150,9 
Fenda G/T 1 130,0 ± 0 130,0 
Fenda G/E 4 143,1 ± 14,5 129,5 

 G 3 73,3 ± 19,4 72,0 
Pin G/T 3 56,4 ± 12,4 66,2 

Chip G/E 3 45,2 ± 11,0 36,0 
 G 11 77,7 ± 8,7 74,0 

Fenda G/P 1 48,0 ± 0 48,0 
Pin G/AB 3 77 ± 28,8 68,5 

Fenda G/AB 3 50,1 ± 5,4 55 
 T 3 283,3 ± 10,9 290,0 

Fenda T/G 1 150,0 ± 0 150,0 
Fenda T/E 1 197,0 ± 0 197,0 
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Quadro 25 - Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, no ensaio de Verão, em relação ao comprimento médio (cm) 

nas diferentes combinações entre ’Polka’ e porta-enxertos, a partir das três técnicas de 

enxertia, fenda cheia (fenda), “chip budding” (chip), “pin grafting” (pin) e respectivos 

controlos. n – número de plantas avaliadas, df – graus de liberdade da variável, a negrito 

estão assinaladas as plantas controlo. 

 

 

Quadro 26 - Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, no ensaio de Verão, em relação ao comprimento médio (cm) 

nas diferentes combinações entre ’Polka’ e porta-enxertos, a partir das três técnicas de 

enxertia, fenda cheia (fenda), “chip budding” (chip), “pin grafting” (pin) e respectivos 

controlos. n – número de plantas avaliadas, df – graus de liberdade da variável, a negrito 

estão assinaladas as plantas controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Combinação n Média ± erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

 P 3 83,3 ± 5,4 86,0 

10,5116 8 0,2309 

Fenda P/G 2 34,0 ± 11,5 34,0 
Fenda P/T 1 61,2 ± 0 61,2 
Fenda P/E 1 49,5 ± 0 49,5 

 P 16 49,2 ± 5,8 51,7 
Pin P/T 2 61,4 ± 12,7 61,3 

Chip P/T 3 64,4 ± 15,9 70,0 
Pin P/E 1 2,0 ± 0 2,0 

Chip P/E 3 57,0 ± 26,0 70,0 

Técnica Combinação n Média ± erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

 P 3 83,3 ± 5,4 86,0 

5,4643 3 0,1408 
Fenda P/G 2 34,0 ± 11,5 34,0 
Fenda P/T 1 61,2 ± 0 61,2 
Fenda P/E 1 49,5 ± 0 49,5 

 P 16 49,2 ± 5,8 51,7 

4,4591 4 0,3474 
Pin P/T 2 61,4 ± 12,7 61,3 

Chip P/T 3 64,4 ± 15,9 70,0 
Pin P/E 1 2,0 ± 0 2,0 

Chip P/E 3 57,0 ± 26,0 70,0 
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Quadro 27 - Resultados obtidos com o teste não paramétrico Mann-Whitney no ensaio 

de Verão, em relação ao comprimento médio (cm) entre ‘Polka’ e porta-enxertos, a partir 

das três técnicas de enxertia, fenda cheia (fenda), “chip budding” (chip), “pin grafting” 

(pin) e respectivos controlos. n1 – número de plantas da amostra 1; n2 - número de 

plantas da amostra 2; U – valor estatístico do teste; P (two-tailed) – valor de p-value, a 

negrito estão assinaladas as plantas controlo. 

 

 

 

 

 

Quadro 28 - Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, no ensaio de Verão, em relação ao comprimento médio (cm) 

nas diferentes combinações entre ‘Glen Lyon’/’Polka’ com corte e sem corte a dois nós e 

‘Glen Lyon’/’Autumn Bliss’ igualmente com corte e sem corte, e respectivos controlos. 

Fenda cheia (fenda) e “pin grafting” (pin) como técnicas de enxertia. n – número de 

plantas avaliadas, df – graus de liberdade da variável, a negrito estão assinaladas as 

plantas controlo. 

 

 

 

 

 

Técnica Combinações analisadas n1 n2 Mediana n1 Mediana n2 U P (two-tailed) 

Fenda P/G - P 2 3 34,0 86,0 6,0 0,2 

Fenda P/T - P 1 3 61,2 86,0 3,0 0,5 

Fenda P/E - P 1 3 49,5 86,0 3,0 0,5 

Chip - Pin P/T - P/T 3 2 70,0 61,3 3,0 1 

Chip - Pin P/E - P/E 3 1 70,0 2,0 3,0 0,5 

Chip P/T - P 3 16 70,0 51,7 35,0 0,25387 

Pin P/E - P 1 16 2,0 51,7 16,0 0,117647 

Pin P/T - P 2 16 61,3 51,7 20,5 0,54902 

Chip - Pin P/T - P/T 5 16 70,0 51,7 55,5 0,20797 

Chip P/E - P 3 16 70,0 51,7 30,0 0,55934 

 P - P 3 16 51,7 86,0 45,0 0,01444788 

Técnica Controlo n Média ± erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

 G 3 186,0 ± 9,2 186,0 

17,8652 5 0,00312 

Pin G/P 3 118,3 ± 15,9 105,0 
Pin G/AB 4 150,2 ± 12,6 150,9 

 G 11 77,7 ± 8,7 74,0 
Fenda G/P 1 48,0 ± 0 48,0 
Fenda G/AB 3 50,0 ± 5,4 55,0 
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Quadro 29 - Resultados obtidos com o teste não paramétrico Mann-Whitney no ensaio 

de Verão, em relação ao comprimento médio (cm) entre ‘Glen Lyon’/’Polka’ sem corte e 

com corte a dois nós e ‘Glen Lyon’/’Autumn Bliss’ igualmente sem corte e com corte e 

respectivos controlos, com corte (cc) e sem corte (sc). As técnicas de enxertia utilizadas 

foram a fenda cheia (fenda) e o “pin grafting” (pin). n1 – número de plantas da amostra 

1; n2 - número de plantas da amostra 2; U – valor estatístico do teste; P (two-tailed) – 

valor de p-value, a negrito estão assinaladas as plantas controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 30 - Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, no ensaio de Verão, em relação ao comprimento médio (cm) 

nas diferentes combinações entre ‘Glen Lyon’ e diferentes porta-enxertos, a partir das 

três técnicas de enxertia, fenda cheia (fenda), “chip budding” (chip), “pin grafting” (pin) 

e respectivos controlos. n – número de plantas avaliadas, df – graus de liberdade da 

variável, a negrito estão assinaladas as plantas controlo. 

 

 

 

 

 

Técnica Combinações analisadas n1 n2 Mediana n1 Mediana n2 U P (two-tailed) 

Fenda-Pin G/P - G/P 3 1 105,0 48,0 3,0 0,5 

Fenda-Pin G/AB - G/AB 4 3 150,9 55,0 12,0 0,0571428 

 G_sc - G_cc 11 3 186,0 74,0 33,0 0,0054945 

Técnica Combinação n Média ± erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

 G 3 186,0 ± 9,2 186,0 

28,7466 11 0,002485 

Fenda G/P 3 118,3 ± 15,9 105,0 
Fenda G/AB 4 150,2 ± 12,6 150,9 
Fenda G/T 1 130,0 ± 0 130,0 
Fenda G/E 4 143,1 ± 14,5 129,5 

 G 3 73,3 ± 19,4 72,0 
Pin G/T 3 56,4 ± 12,4 66,2 

Chip G/E 3 45,2 ± 11,0 36,0 
 G 11 77,7 ± 8,7 74,0 

Fenda G/P 1 48,0 ± 0 48,0 
Pin G/AB 3 77 ± 28,8 68,5 

Fenda G/AB 3 50,1 ± 5,4 55 
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Quadro 31 - Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, no ensaio de Verão, em relação ao comprimento médio (cm) 

nas diferentes combinações entre ‘Glen Lyon’ e diferentes porta-enxertos, a partir das 

três técnicas de enxertia, fenda cheia (fenda), “chip budding” (chip), “pin grafting” (pin) 

e respectivos controlos. n – número de plantas avaliadas, df – graus de liberdade da 

variável, a negrito estão assinaladas as plantas controlo. 

 

 

 

 

 

Quadro 32 - Resultados obtidos com o teste não paramétrico Mann-Whitney, no ensaio 

de Verão, em relação ao comprimento médio (cm) nas diferentes combinações entre 

‘Glen Lyon’ e diferentes porta-enxertos, a partir das três técnicas de enxertia, fenda 

cheia (fenda), “chip budding” (chip), “pin grafting” (pin) e respectivos controlos. n1 – 

número de plantas da amostra 1; n2 - número de plantas da amostra 2; U – valor 

estatístico do teste; P (two-tailed) – valor de p-value. 

 

 

 

 

Técnica  Combinação n Média ± erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

 G 3 186,0 ± 9,2 186,0 

6,4125 4 0,1704 
Fenda G/P 3 118,3 ± 15,9 105,0 
Fenda G/AB 4 150,2 ± 12,6 150,9 
Fenda G/T 1 130,0 ± 0 130,0 
Fenda G/E 4 143,1 ± 14,5 129,5 

 G 3 73,3 ± 19,4 72,0 
2,4889 2 0,2881 Pin e Chip G/T 3 56,4 ± 12,4 66,2 

Pin e Chip G/E 3 45,2 ± 11,0 36,0 
 G 11 77,7 ± 8,7 74,0 

3,0478 3 0,3843 Fenda G/P 1 48,0 ± 0 48,0 
Pin G/AB 3 77 ± 28,8 68,5 

Fenda G/AB 3 50,1 ± 5,4 55    

Técnica Combinação n1 n2 Mediana n1 Mediana n2 U P (two-tailed) 

Fenda G/P – G 3 3 105,0 186,0 9,0 0,1 
Fenda G/AB – G 4 3 150,9 186,0 11,0 0,1142858 
Fenda G/T – G 1 3 130,0 186,0 3,0 0,5 
Fenda G/E - G 4 3 129,5 186,0 10,0 0,228572 

Pin G/T – G 3 3 66,2 72,0 7,0 0,4 
Chip G/E – G 3 3 36,0 72,0 8,0 0,2 

Fenda G/P – G 1 11 48,0 74,0 10,0 0,333334 
Pin G/AB - G 3 11 68,5 74,0 17,0 1,0 

Fenda G/AB - G 3 11 55 74,0 26,0 0,1703296 
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Quadro 33 - Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, no ensaio de Verão, em relação ao comprimento médio (cm) 

nas diferentes combinações entre ‘Tulameen’ e porta-enxertos ‘Glen Lyon’ e ‘Erika’, com 

recurso à técnica de enxertia fenda cheia (fenda) e respectivo controlo. n – número de 

plantas avaliadas, df – graus de liberdade da variável, a negrito estão assinaladas as 

plantas controlo. 

 

 

 

Quadro 34 – Resultados obtidos com o teste de análise de variância Kruskal-Wallis, 

método não paramétrico, no ensaio de Verão, em relação à produção média (g/planta) 

nas diferentes combinações entre ‘Polka’ e porta-enxertos e respectivos controlos. Para a 

realização das enxertias utilizaram-se as técnicas de fenda cheia (fenda), “chip budding” 

(chip) e “pin grafting” (pin). n – número de plantas avaliadas, df – graus de liberdade da 

variável, a negrito estão assinaladas as plantas controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Combinação n Média ± erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

 T 3 283,3 ± 10,9 290,0 
3,2 2 0,2019 Fenda T/G 1 150,0 ± 0 150,0 

Fenda T/E 1 197,0 ± 0 197,0 

Técnica  Combinação n Média ± erro padrão Mediana Kruskal-Wallis chi-squared df p-value 

 P 3 596,7 ± 48,4 563,2 

5,4643 3 0,1408 
Fenda P/G 2 119,5 ± 35,5 119,5 

Fenda P/T 1 32,0 ± 0 32,0 

Fenda P/E 1 314,0 ± 0 314,0 

 P 1 300,5 ± 0 300,5 

0,7895 1 0,3743 Chip P/T 3 167,3 ± 89,7 97,5 

Pin P/T 2 14,5 ± 14,5 14,5 
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Quadro 35 - Resultados obtidos com o teste não paramétrico Mann-Whitney no ensaio 

de Primavera, em relação à produção média (g/planta) nas diferentes combinações entre 

‘Polka’ e porta-enxertos. Para a realização das enxertias utilizaram-se as técnicas fenda 

cheia (fenda), “chip budding” (chip) e “pin grafting” (pin). n1 – número de plantas da 

amostra 1; n2 - número de plantas da amostra 2; U – valor estatístico do teste; P (two-

tailed) – valor de p-value. 

 

 

Técnica Combinações analisadas n1 n2 Mediana n1 Mediana n2 U P (two-tailed) 

Fenda P/G - P 2 3 119,5 563,2 6,0 0,2 

Fenda P/T - P 1 3 32,0 563,2 3,0 0,5 

Fenda P/E - P 1 3 314,0 563,2 3,0 0,5 

Chip P/T – P 3 1 97,5 300,5 2,0 1,0 

Pin P/T – P 2 1 14,5 300,5 2,0 0,6667 
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ANEXO XI – Comprimento médio (cm) e distribuição do número de frutos colhidos e não colhidos ao longo do lateral no 

ensaio de Primavera e de Verão 

 

Quadro 36 – Comprimento médio (cm) do lateral em cada combinação enxerto/porta-enxerto do ensaio de Primavera, distribuição do 

número de frutos colhidos, não colhidos, flores e botões ao longo do lateral; número de nós que não se desenvolveram, a negrito estão 

assinaladas as plantas controlos. 

  

 

Control Enxerto Porta-enxerto  
Comprimento 

(cm) 
 Distribuição dos frutos colhidos e não colhidos/flores/botões ao longo do lateral 

nós não 
desenvolvidos 

Polka   1 11,8 colhidos 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1           5 

     não colhidos 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1            

     nº nós observados 18 17 13 12 11 9 6 4 4 4 2            

 Polka Tulameen 5 12,8 colhidos 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 

     não colhidos 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 7 4 4 4 1 7 6 14 12 11 12  

     nº nós observados 17 16 13 11 10 9 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

  Autumn Bliss 6 26,5 colhidos 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 0 0    11 

     não colhidos 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4 2 4 8 4 10 9     

     nº nós observados 20 19 17 16 13 12 10 8 8 8 7 6 6 6 6 5 3 1     

  Glen Lyon 1 13,5 colhidos 1 1 1 2 2 3 4 4 3 3 1           12 

     não colhidos 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6            

     nº nós observados 15 12 7 7 6 6 4 3 2 2 2            

  Erika 3 20,5 colhidos 1 1 1 2 2 3 4 3 5 4 3 5 2 2        13 

     não colhidos 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 6 14 4         

     nº nós observados 16 15 13 10 9 9 8 7 6 6 3 3 3 2         

Glen Lyon   3 8 colhidos 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 5          36 

     não colhidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           

     nº nós observados 15 14 11 9 6 5 4 2 1 1 1 1           

 Glen Lyon Tulameen 4 4,7 colhidos 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0            28 

     não colhidos 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2             

     nº nós observados 14 13 9 8 5 5 3 3 2 1             

  Erika 3 5,3 colhidos 1 0 0 1 1 0 0 0              37 

     não colhidos 0 1 1 1 2 1 1 2               

     nº nós observados 14 13 9 7 5 3 3 2               
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Quadro 37 - Comprimento médio (cm) do lateral em cada combinação ‘Polka’/porta-enxerto do ensaio de Verão, distribuição do número 

de frutos colhidos, não colhidos, flores e botões ao longo do lateral; número de nós que não se desenvolveram, a negrito estão 

assinaladas as plantas controlos. 

 

 

 

Controlo Enxerto Porta-enxerto  Comprimento (cm)  
Distribuição dos frutos colhidos e não colhidos/flores/botões ao longo do 

lateral 
nós não 

desenvolvidos 
Polka   3 14,0 colhidos 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 1        21 

     não colhidos 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 4         

    nº nós observados 12 11 10 10 7 7 7 6 5 5 4 4 3         

Polka Glen Lyon 2 4,8 colhidos 1 1 1 1 1 0 1 0             5 

     não colhidos 0 1 1 1 1 2 1 3              

    nº nós observados 13 12 10 9 6 4 1 1              

 Tulameen 1 5,0 colhidos 1 2 2 2 1 1               10 

     não colhidos 0 0 0 0 0 2                

    nº nós observados 13 11 8 6 5 2                

 Erika 1 8,2 colhidos 1 1 1 2 1 1 0 0             6 

     não colhidos 0 0 0 1 1 2 2 4              

     nº nós observados 15 14 9 8 7 3 1 1              

Polka   16 6,0 colhidos 1 0 0 0 0 0 1 1             6 

     não colhidos 0 1 1 1 1 1 1 0              

     nº nós  observados 17 16 15 14 11 9 3 1              

Chip Polka Tulameen 3 7,0 colhidos 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0          7 

     não colhidos 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1           

     nº nós  observados 18 17 14 12 11 10 8 3 2 1 1           

Pin   2 6,0 colhidos 1 0 0 0 0 0 0 0 0            6 

     não colhidos 1 1 1 1 1 1 2 1 1             

     nº nós  observados 17 6 3 11 10 7 3 2 1             

Chip  Erika 3 12,7 colhidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       6 

     não colhidos 1 2 2 2 2 2 4 2 5 4 4 7 5 6        

     nº nós  observados 18 17 15 12 10 9 4 4 2 2 2 1 1 1        

Pin   1  colhidos                      

     não colhidos                      

     nº nós  observados                      
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Quadro 38 - Comprimento médio (cm) do lateral em cada combinação ‘Glen Lyon’/porta-enxerto do ensaio de Verão, distribuição do 

número de frutos colhidos, não colhidos, flores e botões ao longo do lateral; número de nós que não se desenvolveram, a negrito estão 

assinaladas as plantas controlos. 

 

Controlo Enxerto Porta-enxerto  Comprimento (cm) Distribuição dos frutos colhidos e não colhidos/flores/botões ao longo do lateral nº nós não desenvolvidos 
Glen Lyon   3 <1 colhidos 0 0              39 

     não colhidos 1 1               
     nº nós observados 9 2               
 Glen Lyon Polka 3 <1 colhidos 0 0              32 
     não colhidos 1 1               
     nº nós observados 11 6               
  Autumn Bliss 4 <1 colhidos 0 0              38 
     não colhidos 1 1               
     nº nós observados 11 10               
  Tulameen 1 1,2 colhidos 0 0 0 0            30 
     não colhidos 1 1 1 1             
     nº nós observados 11 7 2 1             
  Erika 4 2,5 colhidos 0 0 0 0 0 0 0         38 
     não colhidos 1 1 1 2 1 2 2          
     nº nós observados 12 11 7 6 3 3 2          

Glen Lyon   3 - colhidos                 
     não colhidos                 
     nº nós observados                 
 Glen Lyon Tulameen 3 2,5 colhidos 0 0 0 0 0 0 0 0        15 
     não colhidos 1 1 1 1 2 2 2 1         
     nº nós observados 14 12 7 4 3 2 1 1         
  Erika 3 1,8 colhidos 0 0 0 0 0 0          9 
     não colhidos 1 1 1 1 1 2           
     nº nós observados 12 10 6 5 1 1           

Glen Lyon   3 1,3 colhidos 0 0 0             21 
     não colhidos 1 1 1              
     nº nós observados 10 8 1              
 Glen Lyon Polka 1 - colhidos -                
     não colhidos -                
     nº nós observados -                

Fenda  Autumn Bliss 3 0,5 colhidos 0 0              11 
     não colhidos 1 2               
     nº nós observados 13 11               
   3 0,5 colhidos 0 0              25 
     não colhidos 1 3               
     nº nós observados 13 8               
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