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Resumo 

 

Dado o aumento da produção de amoras a nível mundial e a extensão do período de 

crescimento vegetativo nas regiões de clima de Inverno ameno, três ensaios foram 

delineados, com vista a valorizar este potencial de crescimento e as grandes quantidades de 

material vegetal resultantes da poda, na produção no período de Primavera e/ou Outono. No 

primeiro ensaio, enraizaram-se estacas de ‘Karaka Black’, ‘Ouachita’ e ‘Arapaho’ 

provenientes de três posições de lançamentos de segundo ano, para produção imediata de 

fruta (Primavera). Os resultados obtidos não permitem recomendar esta forma de produção. 

No segundo ensaio, em estacas de segundo ano de ‘Apache’ foi estudada a influência da 

luz, sacarose e corte na base do gomo axilar no enraizamento, tendo-se obtido diferenças 

significativas na formação de callus, mas sem emissão de raízes. Por fim, ensaiaram-se 

nove cultivares de amora de diferentes tipos, em relação à sua aptidão para a dupla 

produção na época (Primavera) e fora de época (Outono) através do enraizamento de 

lançamentos do ano e obtenção de novos lançamentos. Para a ‘Olallie’, ‘Silvan’, ‘Karaka 

Black’, ‘Kotata’, ‘Boysenberry’, ‘Ouachita’, ‘Loch Tay’ e ‘Chester Thornless’ obtiveram-se 

novos lançamentos, prontos a serem utilizados como “long-canes”, o que não se verificou na 

‘Logan Thornless’.  

 

Palavras-chave: Callus, estacas, lançamentos, produção fora de época  
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Abstract 
 

Considering that blackberry production is increasing worldwide, and the extension of 

vegetative growth in mild winter climates regions, three trials were accomplished aiming to 

exploit this growth potential and hardwood material resulting from pruning, in off season fruit 

production systems in Spring or Autumn. In the first trial, floricane stem cuttings of ‘Karaka 

Black’, ‘Ouachita’ and ‘Arapaho’ from different cane positions, were rooted aiming to direct 

fruit production from cuttings (Spring). The results do not allow the commercial 

implementation of this method. In the second trial, the influence of light, sucrose and cut in 

the base of the axillary bud in rooting of ‘Apache’ floricane stem cuttings was studied. 

Significantly differences were observed in callus formation, but no root formation was 

observed. Lastly, a trial with nine blackberry cultivars of different types was conducted to 

evaluate cultivar suitability for a double cropping system, early spring and late autumn 

production, through the production of long-canes from primocanes. Except for ‘Logan 

Thornless’, it was possible to produce long-canes for ‘Olallie’, ‘Silvan’, ‘Karaka Black’, 

‘Kotata’, ‘Boysenberry’, ‘Ouachita’, ‘Loch Tay’ and ‘Chester Thornless’. 

 

Keywords: Callus, cuttings, floricanes, primocanes, off season production 
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Extended abstract  
Title: Blackberry (Rubus sp.) rooting for double cropping production 

 

With the increasing of blackberry production worldwide, the search for new production 

systems has been ceaseless. Considering the extension of vegetative growth in mild winter 

climates regions, from March until November, and the huge amounts of hardwood wasted 

with pruning, three trials were accomplished aiming to exploit these features. In the first trial, 

floricane stem cuttings of three blackberry cultivars, ‘Arapaho’, ‘Ouachita’ and ‘Karaka Black’, 

were taken on 15th February 2011 from three different positions in the cane: apical, mid, and 

basal sections, and rooted in substrate under intermittent moist conditions. The mean 

percentage of rooted stem cuttings differed significantly (P<0,05) between cultivars and cane 

position, with better results for top part of the cane than for bottom and middle parts. 

Differentiation state, lateral diameter and number of flower per lateral were not significantly 

different between treatments. It was observed that rotting occurred both from nodes and at 

base of the cuttings. After the fruiting lateral branch flowered, a vegetative behavior was 

observed with growth of several vegetative laterals. ‘Ouachita’ was the cultivar which 

produced the greater dry mass weight of vegetative laterals. Incomplete drupelet set was 

also observed. In a second trial, which studied the factors that could influence floricane stem 

cuttings rooting, hardhood cuttings of ‘Apache’ were rooted under three different conditions 

(light, sucrose and cut in the base of the axillary bud). Considering that none of these 

conditions led to roots production, the influence of each factor was studied based on the 

amount of callus formation. It was observed both for cuts in ends and in the base of the 

axillary bud of cuttings, that callus formation was dependent of light, with an increase of 

callus amount formed in its presence. The addition of sucrose negatively influenced the 

formation of callus at the base of cuttings. Lastly, a trial with nine blackberry cultivars of 

different types, (‘Olallie’, ‘Silvan’, ‘Karaka Black’, ‘Kotata’, ‘Boysenberry’, ‘Ouachita’, ‘Loch 

Tay’, ‘Chester Thornless’ and ‘Logan Thornless’) was conducted with the purpose of 

evaluate the cultivar suitability for double cropping in early spring and late autumn 

production, through production of long-cane from primocanes. For each cultivar, in half of 

plants, floricanes were suppressed and other half was maintained. Plants without floricanes 

did not produce more primocanes per plant than plants with floricanes. Plants without 

floricanes produced primocanes that had significantly greater cane lengths and node number 

but lower diameters. Relatively to rooting treatments, simple layering was the treatment who 

produced longer long-canes, except for ‘Ouachita’ where best results were obtained from 

layering 20 cm tipped primocanes. ‘Logan Thornless’ didn´t produced any long-cane. 

Considering the response of each cultivar to this new production system and their behavior in 

south-west Alentejo, the most adapted cultivars in each blackberry type are: ‘Karaka Black’ 
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and ‘Olallie’ for trailing type, ‘Boysenberry’ for hybrids, ‘Ouachita’ to erect types and lastly 

‘Chester Thornless’ to semi-erect types. 

 

Keywords: Callus, cuttings, floricanes, primocanes, off season production 
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1. Introdução 
Considerando o aumento do comércio de amoras verificado na última década, que se 

traduziu na expansão da sua área e produção a nível mundial, a procura por novos sistemas 

de produção tem sido incessante, com vista a alcançar as melhores janelas de oportunidade 

do mercado. Tendo em conta a extensão do período de crescimento vegetativo nos climas 

de Inverno ameno, com início em Março e termo em Novembro e o potencial de obtenção de 

lançamentos com mais de 6 metros de comprimento (P. Oliveira, comunicação pessoal) 

grandes quantidades de material vegetal são desperdiçadas com as operações de poda. 

Tendo em conta este facto, várias alternativas podem ser idealizadas para as aproveitar. 

Através do enraizamento de estacas de segundo ano para produção imediata de fruta ou 

pela mergulhia dos lançamentos do ano durante a época de crescimento vegetativo com o 

objectivo de obter novas plantas ainda durante a estação de crescimento, para serem 

utilizadas na produção de fruta fora de época (Outono) no ano seguinte (Anexo IV). Com o 

intuito de as testar, prepararam-se três ensaios. No primeiro, estacas com origem em 

lançamentos de segundo ano das cultivares Karaka Black, Ouachita e Arapaho, foram 

enraizadas em estufa de vidro para produção imediata de fruta. Ainda relacionada com esta 

primeira alternativa e tendo em conta as dificuldades que o enraizamento de estacas 

atempadas normalmente apresenta, realizou-se em câmara de crescimento um ensaio com 

estacas de segundo ano da cultivar Apache com o objectivo de estudar os factores que 

podem influenciar o seu enraizamento. No terceiro ensaio, pretendeu-se testar a segunda 

alternativa de aproveitamento do potencial de crescimento vegetativo para nove cultivares: 

‘Olallie’, ‘Silvan’, ‘Karaka Black’, ‘Kotata’, ‘Logan Thornless’, ‘Boysenberry’, ‘Ouachita’, ‘Loch 

Tay’ e ‘Chester Thornless’.  

Associadas às duas alternativas idealizadas de aproveitamento do potencial de crescimento 

vegetativo, surgem várias questões. Em relação à primeira alternativa, as principais 

prendem-se com a taxa de sucesso de enraizamento de estacas de segundo ano e se estas 

são capazes de simultaneamente produzir e sustentar um ramo de fruto com um número 

aceitável de flores, para dar origem a uma produção comercialmente viável. Em relação à 

segunda alternativa de mergulhia dos lançamentos do ano, impõe-se a questão, se para 

cada cultivar, será o crescimento vegetativo capaz de produzir lançamentos em número e 

comprimento suficientes para repor a estrutura produtiva do ano seguinte e crescerem 

descendentemente até às caixas de enraizamento, e qual o efeito da presença ou não dos 

lançamentos do ano anterior a este nível. Surgem ainda questões temporais relacionadas 

com a data de realização das mergulhias e “desmame” dos lançamentos das plantas mãe e 

questões fisiológicas, relacionadas com o estímulo de novos lançamentos após o 

enraizamento durante a época de crescimento, para produção de novas plantas capazes de 

alcançar um comprimento e vigor suficientes, antes da paragem do crescimento vegetativo.
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2. Revisão bibliográfica 
2.1 Os pequenos frutos 

Os pequenos frutos têm feito parte da alimentação do homem e várias espécies de animais 

desde tempos remotos (Galleta e Himelrick, 1990). O consumo de pequenos frutos tem 

aumentado não só pela diversidade de formas, texturas e cores que apresentam, mas 

também pelo benefício específico em termos de saúde que os consumidores associam ao 

seu consumo em fresco. É hoje amplamente aceite que vários componentes fitoquímicos 

biologicamente activos com acção antioxidante presentes nos frutos e vegetais em geral, 

mas particularmente abundantes nos pequenos frutos, actuam como promotores da saúde e 

retardadores do aparecimento de doenças crónicas e degenerativas (Takeda, 2001; Oliveira, 

2006).      

As espécies de pequenos frutos encontram-se adaptadas às regiões temperadas, sendo as 

suas plantas perenes e geralmente lenhosas ou semi-lenhosas, produzindo frutos 

comestíveis de forma arredondada e de pequeno tamanho. Em termos botânicos, os 

pequenos frutos definem-se genericamente como frutos simples, derivados unicamente do 

tecido do ovário e onde o pericarpo apresenta polpa e textura branda (Galleta e Himelrick, 

1990). 

Considerando a definição norte americana anteriormente enunciada, o grupo dos pequenos 

frutos engloba uma série de géneros: Vitis, Fragaria, Rubus, Ribes, Vaccinium e Actinidia. 

Já em Portugal, este grupo possui um entendimento mais restrito, excluindo a cultura da uva 

de mesa e do kiwi (Oliveira, 2006).   

 

2.2 As Amoras    
2.2.1 Botânica e melhoramento 
2.2.1.1 O Género Rubus 

O Género Rubus, sendo dos mais diversos do reino vegetal, contempla um leque muito 

alargado de espécies, desde as selvagens até às cultivares de frutos comestíveis que foram 

domesticadas e seleccionadas (Jennings, 1988). 

Os frutos do Género Rubus consistem num agregado de drupéolas, cada uma contendo 

uma semente (pirénio) em torno de um receptáculo (Clark et al., 2007).     

A taxonomia do Género Rubus é tema envolto em controvérsia, existindo contudo vários 

trabalhos de tentativa de organização deste Género. Em relação à divisão das amoras 

(antigamente subgénero Eubatus) das framboesas (subgénero Idaeobatus), essa 

diferenciação baseia-se nas características de abcisão dos frutos, sendo incluídas no grupo 

das amoras as espécies cujos frutos são colhidos com o receptáculo e no das framboesas 

aquelas em que o receptáculo continua ligado à planta após a abcisão do fruto. Esta divisão 

segundo as características do fruto acima enunciadas, fornece uma delimitação taxonómica 
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entre estes dois subgéneros (Clark et al., 2007). Contudo, apesar da consistência desta 

divisão em dois grandes grupos a nível morfológico, técnicas moleculares têm demonstrado 

que ela é taxonomicamente artificial, dado várias espécies de amoras possuírem 

características comuns com a framboesa, principalmente nos tipos erectos (Clark et al., 

2007). 

Uma proposta de divisão do Género Rubus foi apresentada por Focke (citado em Jennings, 

1988) em três monografias publicadas entre 1910 e 1914, tendo-o dividido em 12 

subgéneros, existindo um que contém as amoras (Eubatus) e outro as framboesas 

(Idaeobatus) (Jennings, 1988). Apesar da consistência das características morfológicas 

dentro dos diferentes subgéneros, este agrupamento compreende contudo alguma 

arbitrariedade, já que agrupa no mesmo subgénero espécies com distribuição geográfica 

muito diversa (Clark et al., 2007). 

Já segundo a base de dados online da Germoplasm Resources Information Network, são 

descritos 13 subgéneros para o Género Rubus e 12 secções para o subgénero Rubus (Clark 

et al., 2007).  

Como se pode perceber, apesar de todo o trabalho que tem sido desenvolvido ao nível da 

taxonomia do Género Rubus, levado a cabo principalmente na América do Norte e na 

Europa, as verdadeiras relações entre as espécies de amoras, do Género Rubus e grupos 

de espécies, continuam por averiguar (Clark et al., 2007).   

  

2.2.1.2 Taxonomia e classificação  
Jennings (1988) sumarizou os esforços taxonómicos de classificação das amoras levados a 

cabo até então, tendo-as agrupado nos seguintes subgéneros: Eubatus, Caesii, Suberecti e 

Corylifolii.  

O subgénero Rubus que corresponde ao subgénero Eubatus é o mais complexo e contém 

duas secções: Moriferi e Ursini. As espécies da secção Moriferi, que possui três 

subsecções: Discolores, Appendiculati e Silvatica, têm a sua origem na Europa e na Ásia. Já 

as espécies da secção Ursini são todas prostradas e indígenas do Oeste da América do 

Norte, encontrando-se isoladas geograficamente das Moriferi, sendo muito diferentes destas 

(Daubeny, 1996). A designação R. fruticosus L. é por vezes utilizada para agregar as 

espécies Europeias do grupo Moriferi (Jennings, 1988). O subgénero Caesii contém apenas 

uma espécie R. caesius L. que é indígena da Europa e Ásia. As espécies do subgénero 

Suberectii, têm provavelmente a sua origem no cruzamento de R. caesius com R. idaeus e 

são abundantes na Escandinávia, Reino Unido e América do Norte. Já as espécies Corylifolli 

são originárias do Oeste da América do Norte e particularmente abundantes na zona Sul 

dos Estados Unidos da América, onde são comummente chamadas de “dewberries”. 
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Algumas classificações consideram os subgéneros Caessi, Suberecti e Corylifolli não como 

diferentes subgéneros, mas sim como secções do subgénero Eubatus (Daubeny, 1996).        

Os tipos cultivados derivam predominantemente das secções Allegheniensis, Arguti, Rubus 

e Ursini (Finn, 2008). 

As cultivares de amora possuem um complexo “background” genético, com origem em 

várias espécies de diferentes níveis de ploidia. Estas surgiram primariamente do cruzamento 

de espécies diplóides, seguido de poliploidização e intercruzamento entre as novas séries 

poliplóides (Daubeny, 1996; Finn, 2008).     

 

2.2.1.3 Tipos cultivados 
A nível comercial, três tipos principais de amoras foram desenvolvidas: as prostradas, as 

erectas e as semi-erectas. Vários híbridos entre framboesa e amora também se 

desenvolveram, mas dado possuírem um hábito de crescimento prostrado, encontram-se 

geralmente incluídos no grupo das amoras prostradas (Finn, 2008). Embora neste tipo de 

classificação, segundo o hábito de crescimento dos lançamentos, não exista uma distinção 

genética entre classes, mas sim um contínuo genético, este agrupamento apresenta-se 

bastante útil na organização das amoras (Clark et al., 2007). De uma forma geral as 

cultivares erectas e semi-erectas são cultivadas para o mercado em fresco, dado produzem 

frutos mais firmes e adequados ao transporte, com uma vida útil do fruto superior. Já os 

frutos das cultivares prostradas, são maioritariamente encaminhadas para processamento, 

dado as cultivares disponíveis não produzirem frutos com as características necessárias 

para percorrerem longas distâncias (Strik et al. 2007). Nos EUA o termo “dewberry” é 

frequentemente utilizado para referir qualquer espécie ou cultivar de hábito prostrado (Moore 

e Skirvin, 1990). 

As amoras prostradas possuem um complexo “background” genético, que inclui as 

framboesas e as amoras do Leste da América do Norte. Contudo, as espécies 

predominantemente presentes no seu “background” genético são as R. ursinus, originárias 

do Oeste da América do Norte. As amoras prostradas caracterizam-se por produzirem 

vigorosos lançamentos do ano que crescem junto ao solo, provenientes de uma única toiça. 

Tendo em conta este aspecto, os lançamentos de segundo ano precisam de ser tutorados e 

atados a um sistema de suporte para produzirem adequadamente. Os frutos das amoras 

prostradas possuem excelente sabor e aroma, com uma percepção das sementes mais 

ténue do que muitas espécies europeias ou do Leste da América do Norte (Finn, 2008). As 

cultivares prostradas possuem ainda geralmente cachos mais pequenos do que as 

cultivares erectas, com inflorescências do tipo cimeira, em que a primeira flor a abrir é a 

central (Moore e Skirvin, 1990). Em climas temperados, as cultivares mais precoces deste 
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tipo de amoras, amadurecem 2 a 3 semanas antes, do que as cultivares mais precoces do 

tipo erecto (Clark et al., 2007). 

Os híbridos de amora e framboesa foram maioritariamente obtidos de forma involuntária. A 

maioria destes híbridos tem sido encontrados em parcelas ou na natureza onde framboesas 

cresceram com R. ursinus dióicos. Não obstante a cor púrpura a vermelha dos frutos, estes 

híbridos são morfologicamente amoras, uma vez que o receptáculo dos frutos é destacado 

com eles para além de possuírem um hábito de crescimento prostrado. Apesar da 

importância comercial, principalmente para a indústria, dos híbridos ‘Boysen’ e ‘Logan’ a 

área a eles afecta, particularmente de ‘Logan’, têm diminuído nos últimos 10 anos (Finn, 

2008).  

As amoras erectas foram desenvolvidas a partir de espécies nativas da zona atlântica dos 

EUA. Estas espécies caracterizam-se por produzirem lançamentos vigorosos, com 

crescimento vertical de 1 a 4 m de altura. De uma forma geral, as novas cultivares que têm 

sido lançadas deste tipo de amoras são inermes (Finn, 2008). Neste tipo de amoras as 

flores exteriores dos cachos abrem primeiro, sendo por isso a inflorescência do tipo 

corimbosa (Moore e Skirvin, 1990). Em relação à época de maturação e como já foi referido 

anteriormente, neste tipo de amoras ela ocorre após as prostradas e 3 a 4 semanas antes 

das semi-erectas (Clark et al., 2007).  

Em relação às amoras semi-erectas, estas foram desenvolvidas a partir de um “background” 

genético semelhante às erectas. Caracterizam-se por serem inermes e produzirem vários 

lançamentos vigorosos, que crescem de 4 a 6 m de comprimento, inicialmente de forma 

vertical desde a toiça, arqueando de seguida em direcção ao solo. Os seus frutos são 

semelhantes em termos de qualidade aos das amoras erectas (Finn, 2008).     

O desenvolvimento de gomos florais e fruta na primeira estação de crescimento é muito 

importante nos Rubus. Nos últimos anos o desenvolvimento de amoras remontantes têm 

ganho a atenção dos melhoradores (Clark et al., 2007). As cultivares de amoras 

remontantes são um desenvolvimento recente da Universidade do Arcansas, sendo que 

estas florescem e frutificam tardiamente nos lançamentos do ano. As plantas remontantes 

são cortadas à rasa no Inverno simplificando a sua gestão (Finn, 2008). Em 2004 foram 

lançadas as cultivares Prim-Jan® e Prime-Jim®, que por não produzirem frutos 

suficientemente rijos para suportarem o transporte e a um nível comercialmente aceitável, 

foram recomendadas para um uso doméstico (Clark et al., 2007). Este tipo de amoras 

tornar-se-á cada vez mais importante, dado apresentar uma série de vantagens: como é 

exemplo, a produção tardia e a possibilidade de a escalonar através da gestão dos 

lançamentos, a possibilidade de obter duas produções no mesmo ano (de lançamentos do 

ano e de segundo ano), a redução dos custos com a poda e de potenciais problemas com 
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danos provocados pelo frio e pelo fungo Cercosporella rubi (G. Wint.), se se optar apenas 

pela produção proveniente de lançamentos do ano (Clark et al., 2007).    

 

2.2.1.4 O melhoramento das amoras 
O melhoramento das amoras ao longo dos anos tem-se focado na sua adaptação a 

diferentes ambientes, resistência a pragas e doenças, hábitos de crescimento e 

desenvolvimento de cultivares remontantes e inermes. 

A resistência ao frio e a redução das suas necessidades têm sido os objectivos principais 

dos programas de melhoramento das amoras, pois a sua fraca resistência ao frio é a sua 

maior limitação de expansão para as zonas mais a Norte da América do Norte, limitações 

essas que se mantêm actuais. Por outro lado, o interesse pela produção de amoras em 

locais com reduzido número de horas de frio (≤300 horas abaixo de 7°C durante o repouso 

vegetativo) tem aumentando nos últimos anos, predominantemente no México. Nestes 

ambientes a floração e a obtenção de altas produtividades com qualidade, consegue-se 

frequentemente através da manipulação cultural, que inclui desfolhas, podas e aplicação de 

reguladores de crescimento (Clark et al., 2007). 

As amoras são relativamente livres de problemas com pragas e doenças. Surgem contudo 

alguns problemas específicos nas produções comerciais intensivas em monocultura. Os 

programas de melhoramento não promovem de forma activa a selecção das plântulas dos 

seus cruzamentos para resistências específicas a pragas e doenças, ou seja, não 

contemplam a aplicação de organismos específicos às plântulas para identificação e 

eliminação dos genótipos susceptíveis. A maioria dos programas de melhoramento faz a sua 

selecção de susceptibilidades de forma passiva, isto é, através da eliminação dos genótipos 

que apresentem vários sintomas de doenças (Clark et al., 2007). 

Em relação ao hábito de crescimento das plantas, que inclui os hábitos de crescimento e a 

produção de lançamentos novos e a época de floração e maturação dos frutos, vários têm 

sido os caminhos seguidos a este nível. A Universidade do Arcansas levou a cabo os 

primeiros esforços de melhoramento dos tipos erectos, desde o seu início em 1964, com o 

objectivo de obter plantas que não necessitassem de um sistema de suporte e pudessem 

ser colhidas mecanicamente. Já o esforço de obtenção de plantas erectas e inermes 

revelou-se desafiante, dado a combinação destas duas características ser difícil. Contudo e 

como resultado dos esforços contínuos de melhoramento ao longo dos anos, a 

descendência destes cruzamentos tornou-se cada vez de hábito mais erecto e com frutos de 

melhor qualidade. Em relação aos tipos prostrados, para além da questão dos lançamentos 

inermes, também a sua flexibilidade se apresenta da maior importância. Outra característica 

relevante das plantas prende-se com a sua capacidade de propagação e emissão de novos 

lançamentos através de estacas de raiz. Em geral, os tipos erectos aculeados, rebentam 
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facilmente de raiz, sendo este tipo de estacas utilizado para novas instalações. Já os tipos 

erectos inermes, não se propagam tão facilmente por esta via relativamente aos tipos 

aculeados. Em relação aos tipos prostrados e semi-prostrados e dado os seus lançamentos 

se formarem unicamente da toiça, eles não são geralmente propagados através de estacas 

de raiz. A época de maturação varia substancialmente com o tipo de amora, sendo por isso 

esta uma característica da maior importância no melhoramento. Normalmente o 

melhoramento desta característica, assim como de outras já referidas, passa pelo 

cruzamento entre os genótipos mais extremos e selecção dos descendentes que 

apresentem as características afastadas da média dos progenitores (Clark et al., 2007).  

Como já foi referido, o desenvolvimento de amoras remontantes tem ganho a atenção dos 

melhoradores nos últimos anos, dadas as potenciais vantagens que apresentam. De acordo 

com Clark et al. (2007) o primeiro registo de comportamento remontante numa amora foi 

observado numa planta selvagem por L. G. Hillquist. Em meados dos anos 60 J. N. Moore, 

através da sua recolha de material para os programas de melhoramento da universidade do 

Arcansas, recupera esta planta, introduzindo-a nos programas de melhoramento, devido ao 

seu hábito de crescimento erecto (Clark et al., 2007). O melhoramento continuou, até que no 

final dos anos 80, foi lançada uma selecção de germoplasma remontante, hipotetizando os 

seus autores que esta seria uma característica recessiva. Subsequentemente, esta herança 

recessiva foi confirmada pelos estudos de Lopez-Medina et al. (2000). Das suas 14 

selecções remontantes feitas em 1997, duas foram lançadas em 2004 com os nomes ‘Prim-

Jan’® e ‘Prime-Jim’® recomendadas para uso doméstico em jardins. Paralelamente ao 

melhoramento deste novo tipo de amoras, é também necessário o desenvolvimento das 

técnicas culturais a ela adaptadas, conducentes à maximização da sua produção (Clark et 

al., 2007).        

Em relação às cultivares inermes, desde a primeira hora que se desejou a sua obtenção. 

Esse objectivo foi efectivamente alcançado, quer através da selecção de cultivares inermes 

selvagens quer através de mutações de clones cultivados (Clark et al., 2007).  

Os esforços actuais dos programas de melhoramento de Rubus centram-se agora no 

desenvolvimento de cultivares com frutos de alta qualidade e que apresentem altas 

produtividades, resistência ao transporte para o mercado em fresco e à colheita mecânica 

para a indústria, com melhor adaptação ambiental e melhorada resistência a pragas e 

doenças (Finn, 2008). Dos muitos programas de melhoramento de Rubus existentes em 

tempos, poucos se mantêm activos hoje em dia, localizando-se a maioria na Europa e na 

América do Norte. Para além deste facto, verifica-se um aumento da importância e do peso 

dos programas de melhoramento privados na obtenção de novas cultivares, sendo que 

persiste a maior ênfase dada ao melhoramento das framboesas em relação às amoras (Finn 

e Knight, 2002).   
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2.2.1.5 Importância económica da amora em Portugal e no Mundo 
A produção mundial de amora está aparentemente a aumentar (Strik et al., 2007). As 

causas para esta tendência podem ser devidas a uma série de factores. Por exemplo, o 

facto de esta ser uma nova cultura em muitas partes do mundo e do seu sistema de 

produção ser muito semelhante ao da framboesa, logo, quando aquela se desenvolve numa 

dada área, normalmente a amora segue-se-lhe. Para além disso é menos dispendiosa de 

produzir do que a framboesa, por não necessitar de ser replantada tão frequentemente, nem 

ser tão exigente em tratamentos fitossanitários. Contudo, outras causas podem ser 

apontadas para este aumento, e que passam por exemplo pelo desenvolvimento de novas 

cultivares melhoradas ao nível de uma série de características, como a susceptibilidade e 

resistência ao transporte, a extensão do período produtivo, a melhoria das características 

organolépticas, o desenvolvimento de cultivares inermes, etc. Por fim, tem também 

aumentado o interesse dos consumidores pelos benefícios que podem advir para a saúde 

do consumo de amoras, dado os níveis elevados de antocianinas que estas apresentam em 

relação a uma série de outros pequenos frutos (Clark et al., 2007). 

Segundo Strik et al., (2007) a área mundial afecta à produção de amoras foi estimada em 

20035 ha no ano de 2005, o que corresponde a um aumento de 45% em relação à 

estimativa de 1995. Já a produção cifrou-se nas 154643 toneladas.  

Em relação às regiões produtoras, a Europa possui a maior área, com 7692 ha, 

representando só a Sérvia 69% deste valor, que possui assim a maior área do mundo e a 

quarta maior produção mundial. Já a América do Norte tem 7159 ha, representando os EUA 

67% desta área, a segunda maior do mundo, possuindo contudo a maior produção mundial. 

Segue-se-lhe nesta região o México, com 32% da área plantada na América do norte, 

estando a produção maioritariamente direccionada para o mercado de exportação em fresco 

para os EUA. Na América Central existem 1640 ha, sendo os dois principais países a Costa 

Rica e a Guatemala. Na América do Sul são reportados 1597 ha, contando o Equador com 

quase metade desta área. Já na Ásia a China é responsável por toda a área reportada de 

amora cultivada, ou seja, 1550 ha e na Oceania a maioria da produção de amora encontra-

se concentrada na Nova Zelândia com 259 ha. Por fim, em África, o único país que referiu 

produção comercial deste fruto foi a África do Sul com 100 ha (Strik et al. 2007).  

Em relação à produção nacional de amora segundo o Anuário Vegetal de 2006, que reporta 

ao ano de 2005, não é especificada a área afecta a esta cultura, sendo contudo apontada 

uma produção nacional de 60 toneladas (GPP, 2007). A área e produção actuais são com 

certeza superiores às reportadas em 2006, dado o aumento do consumo deste tipo de 

produtos a nível interno e o interesse pela sua exportação para o mercado europeu.  

 

 



Revisão bibliográfica 
 

9 
 

2.2.2 Biologia da planta 
2.2.2.1 Morfologia e ciclo biológico 

A toiça e o sistema radicular das amoras são perenes, enquanto os seus lançamentos são 

bienais. Durante a Primavera, novos lançamentos emergem da raiz e da toiça. No primeiro 

ano de crescimento, estes novos lançamentos são designados de lançamentos do ano e 

não produzem flores (Moore e Skirvin, 1990). Os lançamentos das espécies do Género 

Rubus são extremamente variáveis, especialmente no caso das amoras. A forma dos 

lançamentos pode ser circular ou angular, podendo estes ser inermes ou cobertos por uma 

densidade variável de acúleos de várias formas e tamanhos. Os lançamentos podem ser 

erectos, arqueados ou prostrados (Jennings, 1988). Os lançamentos do ano, no caso das 

amoras prostradas e semi-prostradas, formam-se unicamente a partir da toiça. Já nas 

amoras erectas formam-se tanto a partir da toiça como de gomos de raiz (Galleta e Violete, 

1989). Os lançamentos do ano após a emergência crescem rapidamente em comprimento, 

produzindo folhas compostas (Moore e Skirvin, 1990). 

No segundo ano e após um período de dormência, os lançamentos florescem e frutificam. 

Estes não crescem em comprimento, mas produzem uma série de ramos de fruto com 

algumas folhas e uma inflorescência terminal. As folhas dos lançamentos de segundo ano 

são frequentemente parcialmente simples, pequenas e de forma diferente das dos 

lançamentos do ano (Moore e Skirvin, 1990). Os lançamentos das amoras tanto podem ser 

inermes como apresentar acúleos e pêlos. 

Os crescimentos exteriores da protoderme das amoras, a que correntemente chamamos 

“espinhos” variam de forma e tamanho, sendo a sua designação correcta de acúleos. Como 

já foi referido, as amoras podem ser inermes, tendo estas surgido de mutações originadas 

em cultivares aculeadas. A maioria destas cultivares possui esta característica apenas na 

camada exterior das células da sua epiderme, sendo que os tecidos interiores mantêm os 

genes originadores de acúleos. Este arranjo particular dos tecidos é designado de quimera 

periclinal. Dada esta característica, e o facto das raízes das amoras se originarem nos 

tecidos internos dos caules, os lançamentos de raiz destas quimeras são aculeados. 

Embora espinhos e acúleos designem coisas diferentes em termos botânicos, eles são 

frequentemente utilizados indistintamente (Moore e Skirvin, 1990). 

A iniciação, progressão e conclusão do desenvolvimento floral nas amoras são controladas 

e influenciadas por uma série de factores, tanto externos como internos (Moore e Skirvin, 

1990). Nas regiões de clima temperado, as espécies do Género Rubus possuem um período 

bem definido de dormência, entrando em endodormência como resultado dos dias curtos e 

das baixas temperaturas que ocorrem no Outono, só saindo deste estado quando 

completamente satisfeitas as suas necessidades em horas de frio (Takeda et al., 2002). 

Ocorrida a indução e a diferenciação floral, os gomos axilares do primeiro ano de 
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crescimento originarão no segundo ano os ramos de fruto após a quebra da dormência. Os 

ramos de fruto são geralmente curtos e terminam frequentemente numa inflorescência. Um 

ramo de fruto pode apresentar várias inflorescências, sendo que o número de flores por 

inflorescência varia grandemente entre espécies e cultivares. Poucas são as espécies que 

produzem só uma flor, sendo que a maioria produz inflorescências com várias flores (3 a 

75). A maioria das espécies produz inflorescências do tipo corimbosa ou racemosa, contudo, 

algumas amoras prostradas produzem inflorescências do tipo cimosa parecidas com as das 

framboesas (Moore e Skirvin, 1990; Oliveira, 2006). 

A maioria das cultivares actuais de amoras produz flores hermafroditas, auto-férteis, com 

cinco sépalas e cinco pétalas, geralmente brancas, embora possam ocorrer formas rosadas 

a avermelhadas. A flor da amora é constituída por uma série de estiletes que se encontram 

sobre um receptáculo suculento, rodeados por espirais de vários estames. Após a 

fertilização, cada ovário irá desenvolver uma drupéola ou mini drupa. Cada drupéola contém 

apenas uma semente rija. Sendo cada drupa um verdadeiro fruto, a estrutura a que 

geralmente chamamos fruto é na verdade um agregado de frutos. Assim, a amora é um 

agregado de drupéolas que se encontram unidas a um receptáculo comum (Moore e Skirvin, 

1990; Oliveira, 2006).      

A fisiologia do amadurecimento dos frutos é ligeiramente diferente entre as framboesas e as 

amoras. A produção de etileno no caso das framboesas aumenta assim que o fruto começa 

a mudar de cor, atingindo o seu máximo quando este se encontra completamente maduro. 

Este aspecto faz com que a framboesa seja tipicamente um fruto climatérico, excepto no 

caso da respiração, medida em produção de dióxido de carbono por grama de fruto, que 

decresce com o avançar da maturação. No caso da amora e segundo alguns estudos para 

diferentes locais e cultivares, verificou-se que em alguns casos há a produção de etileno 

num estado avançado de coloração dos frutos e noutros a total ausência de produção deste 

composto (Jennings, 1988). 

 

2.2.2.2 Indução, diferenciação floral e floração 
As amoras necessitam de uma exposição a baixas temperaturas (< 7 ºC) durante um certo 

período de tempo, de forma a produzirem lançamentos, flores e frutos normais. Em 

comparação com outras culturas perenes de climas temperados, as amoras possuem baixas 

necessidades em horas de frio. Por exemplo, as framboesas requerem normalmente 800 a 

1700 horas de frio, enquanto as amoras só exigem 200 a 600 horas, contudo estas 

necessidades podem variar com as variedades (Warmund e Byers, 2002).  

Os mecanismos básicos envolvidos na regulação da endodormência dos gomos, assim 

como na sua indução e diferenciação floral, continuam a ser pouco claros. Em termos 

morfológicos, a transição da fase vegetativa para reprodutiva num gomo ocorre quando o 
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meristema apical se torna amplo e plano e o desenvolvimento de uma inflorescência se 

torna evidente. Geralmente os dias curtos e as baixas temperaturas induzem a iniciação 

floral nos Rubus, contudo a iniciação, progressão e conclusão do desenvolvimento 

reprodutivo nas amoras apresentam-se bastante variáveis entre cultivares e locais, sendo 

aparentemente influenciáveis quer pelas condições ambientais quer por factores internos 

(Takeda et al., 2002).   

Segundo os estudos levados a cabo por Takeda et al. (2002) existem diferenças 

consideráveis entre as cultivares de amora, em relação à altura em que os gomos axilares 

começam a exibir características morfológicas de um gomo reprodutivo. Segundo várias 

observações, a iniciação floral das amoras ocorre no início do Outono, o que como já foi 

referido, sugere que os dias curtos e as baixas temperaturas são necessários à iniciação 

floral. Contudo para algumas cultivares a diferenciação floral ocorre claramente na ausência 

de baixas temperaturas (< 5º C). É pois plausível que a época em que ocorre a iniciação 

floral esteja relacionada com o abrandamento e paragem do crescimento dos lançamentos 

no fim da estação de crescimento. Assim, e segundo observações do desenvolvimento dos 

gomos na Primavera, a temperatura mais do que influenciar a indução floral possui grande 

influência na taxa de desenvolvimento floral dos gomos induzidos, possuindo assim um 

papel importante na determinação da extensão da diferenciação floral durante o Inverno. Os 

estudos sugerem ainda, que nas regiões de Invernos amenos, a capacidade de 

desenvolvimento floral no Inverno se relaciona com a quantidade de horas de frio requeridas 

para a quebra da dormência dos gomos. 

Em relação aos padrões de desenvolvimento floral dos gomos axilares das amoras, 

segundo a sua posição nos lançamentos, os estudos levados a cabo por Takeda et al. 

(2003) sugerem que o desenvolvimento floral dos gomos não ocorre de forma basipetal nos 

lançamentos principais e secundários, mas sim que este se inicia na secção média dos 

lançamentos, progredindo depois na direcção dos gomos basais e terminais. Já em relação 

ao estado de diferenciação entre lançamentos principais e secundários, para uma mesma 

secção, os gomos dos lançamentos principais encontram-se mais avançados do que os dos 

lançamentos secundários.      

A quebra de dormência das amoras ocorre no início da Primavera, altura em que emergem 

dos gomos axilares dos lançamentos primários e secundários de segundo ano, os ramos de 

fruto. Após a sua emergência e durante as 4 a 5 semanas seguintes, as inflorescências 

desenvolvem-se distalmente nos ramos de fruto. Comparando as datas de floração e 

maturação dos frutos para diferentes cultivares de amora, verifica-se que a acumulação de 

unidades de calor (temperatura acumulada acima de 6 ºC) quantifica de forma eficaz a data 

de maturação dos frutos (tempo desde a floração até à maturação) contudo, não consegue 

prever a data de floração. Os modelos de previsão da floração e maturação são úteis na 
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compreensão dos constrangimentos ambientais no desenvolvimento da cultura e no auxílio 

da escolha dos genótipos mais adequados às condições ambientais particulares de cada 

local. Para além disso, com o aumento da produção de amora em cultura protegida, este 

tipo de produção requer um melhor entendimento da relação entre a temperatura e o 

desenvolvimento da cultura. Com os avanços alcançados na monitorização permanente das 

condições ambientais, é hoje relativamente simples o cálculo das unidades acumuladas de 

calor, assim como da soma das horas grau de crescimento. Segundo vários modelos, as 

temperaturas cardinais apontadas para a amora (base, óptima e crítica) são 

aproximadamente para a base 6 ºC, óptima 25 ºC e crítica 36 ºC. As necessidades de calor 

para que ocorra a floração também podem ser influenciadas pela quantidade de horas de 

frio que esta recebeu. Uma insuficiente satisfação das horas de frio pode resultar num 

atraso da sua resposta ao aumento da temperatura, provocando uma quebra de dormência 

assíncrona. Como é evidente, a temperatura não é o único factor que influencia a data de 

entrada em floração, devendo ser considerados para além dela, a idade da planta, o seu 

vigor ou a posição do gomo no lançamento. As unidades de calor requeridas para a floração 

variam grandemente entre genótipos, sendo que em geral, os tipos semi-erectos dos 

programas USDA são os de floração mais tardia (Black et al., 2008). 

 

2.2.2.3 Exigências edafo-climáticas 
O clima óptimo para o desenvolvimento das amoras pode ser tipificado como temperado 

marítimo, de Inverno ameno e verões suaves sem altas intensidades luminosas. A 

precipitação não deve ser excessiva durante a época de frutificação. O Inverno deve 

assegurar as necessidades de frio das plantas, mas sem temperaturas excessivamente 

baixas que possam provocar danos. Geralmente as amoras não resistem a temperaturas tão 

baixas como a framboesa (Daubeny, 1996).  

As amoras crescem satisfatoriamente em vários tipos de solos, desde os arenosos aos 

franco-argilosos, desde que bem drenados. Os solos ideais são contudo os franco-arenosos 

profundos, medianamente férteis, com teores elevados de matéria orgânica, fáceis de 

trabalhar e com boa retenção de água e drenagem. Caso o lençol freático se encontre perto 

da superfície ou exista um imperme pouco profundo, o desenvolvimento do sistema radicular 

será restrito e as plantas sofrerão durante os períodos de seca. As amoras são resistentes a 

uma ampla gama de pH do solo, crescendo satisfatoriamente dentro do intervalo 4.5 a 7.5 

sendo considerado ideal um pH entre 6.0 a 6.5 (Moore e Skirvin, 1990). Comparativamente 

com as framboesas, as amoras desenvolvem-se em solos que seriam considerados de 

drenagem deficiente e teores de argila elevados para uma produção óptima de framboesas 

(Daubeny, 1996).   
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Em Portugal a cultura da amora pode ser realizada em quase todas as regiões, sendo local 

privilegiado para a produção em ar livre no período Primavera-Verão as regiões do norte e 

do interior, dado os seus Invernos frios e chuvosos (Oliveira e Lopes-da-Fonseca, 2000). 

 

2.2.3 Tecnologias de produção 
As tecnologias de produção são extremamente variáveis segundo a região produtora, o tipo 

de cultivar e subsequente hábito de crescimento, o destino da produção e o nível de 

mecanização adoptado.  

As tecnologias de produção apesar de variarem consoante os países em que são 

desenvolvidas apresentam normalmente objectivos similares, que passam pelo aumento das 

produtividades, melhoria da qualidade do fruto e diversificação da época de colheita 

(Oliveira, 2006).  

 

2.2.3.1 Os sistemas de produção 
Uma plantação de amoras possui geralmente uma vida útil entre 5 e 20 anos, consoante a 

região de produção e o tipo de crescimento e produtividade adoptados. As plantações são 

geralmente instaladas na Primavera, usando plantas de raiz nua ou protegida (Strik et al., 

2007). 

Apesar da variabilidade dos sistemas de produção, nomeadamente ao nível da densidade 

de plantação que deve ter em conta a região e as cultivares (Quadro 1), existe uma série de 

operações que são comuns aos vários tipos de sistemas para alguns grupos de amoras, 

como é o caso das semi-erectas e erectas. Para este tipo de amoras, em quase todas as 

regiões é realizado uma desponta dos lançamentos do ano durante a sua época de 

crescimento, promovendo assim a emissão de lançamentos secundários, podendo estes ser 

ou não podados a um comprimento específico no Inverno. Para as cultivares semi-erectas, 

os lançamentos são conduzidos num sistema de suporte em espaldeira simples, sem 

divisão do copado em lançamentos vegetativos e frutíferos ou num sistema de suporte de 

espaldeira em “duplo T” com divisão do copado. Para as cultivares erectas, apesar de estas 

não necessitarem de sistema de suporte e este não ser utilizado em muitas regiões, a sua 

utilização está a tornar-se frequente, dado reduzir a quebra de lançamentos por acção do 

vento, para além de os manter em posição vertical nas linhas, diminuindo as perdas de 

produção aquando da colheita. No Inverno os lançamentos mortos de segundo ano são 

removidos. Nas amoras erectas em algumas regiões, os lançamentos de segundo ano não 

são eliminados, mas sim deixados nas linhas, reduzindo os custos de mão-de-obra com a 

sua remoção, acabando por partir e tombar para a entre-linha (Strik et al., 2007).  
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Para o grupo das semi-erectas e erectas, a produção é colhida manualmente com uma 

cadência de 3 a 5 dias para o mercado em fresco, sendo o excesso de produção geralmente 

processado como puré sem sementes (Strik et al., 2007).        

Já em relação ao grupo das amoras prostradas, estas podem ser produzidas segundo um 

sistema anual ou em anos alternados. No sistema de produção anual, os lançamentos do 

ano são conduzidos junto ao solo sob o copado, enquanto os lançamentos de segundo ano 

se encontram atados ao arame para produzirem. Após a época de colheita, os lançamentos 

mortos de segundo ano são removidos e os lançamentos do ano atados aos arames do 

sistema de suporte em Agosto ou Fevereiro. Em regiões onde os danos provocados pelo 

excesso de frio são uma realidade, os lançamentos do ano só são atados aos arames em 

Fevereiro, uma vez que a sua manutenção junto ao solo durante o Inverno, os deixa mais 

protegidos contra eventuais danos provocados pelo frio. Num sistema de produção 

alternada, no ano de produção ela é assegurada por lançamentos de segundo ano, não 

sendo realizados quaisquer tipos de operações nos lançamentos do ano. Em Outubro quer 

os lançamentos mortos de segundo ano quer os do ano são eliminados ao nível da toiça. No 

ano seguinte de não produção, os lançamentos do ano são distribuídos pelo sistema de 

suporte à medida que vão crescendo. A produtividade de um sistema de produção alternada 

é aproximadamente 85% da de um sistema de produção anual durante um período de dois 

anos. Os lançamentos do ano produzidos após um ano de não produção são mais 

resistentes aos danos provocados pelo excesso de frio, apresentando ainda este sistema 

menor incidência de doenças nos lançamentos. As amoras prostradas para o mercado de 

processamento são colhidas mecanicamente em mais de 75 % da sua área nos EUA e 

Nova Zelândia (Strik et al., 2007). 

Por fim e no caso das amoras remontantes, estas podem fornecer uma dupla produção 

anual, em lançamentos de segundo ano no início do Verão e em lançamentos do ano no fim 

do Verão e durante o Outono ou simplesmente uma única produção tardia, se não se optar 

pela manutenção de lançamentos de segundo ano (Strik et al., 2007). 

 
Quadro 1 - Principais características dos sistemas de produção de amora segundo os 

seus tipos (Adaptado de Strik et al., 2007) 

Tipos de amoras Compassos usuais (m) 
Produtividades 

(t/ha) 
Época de produção 

Hemisfério Norte 

Prostradas 0,9-1,8 × 3,0 8,8 a 16,5 Junho a Agosto 

Erectas 0,8-1,2 × 3,0 3,3 a 12,1 Maio a Agosto 

Semi-erectas 1,0-1,8 × 2,5-3,6 8,8 a 49,6 Julho a Outubro 
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A produção comercial de amoras em Portugal é relativamente recente, estando no caso 

particular da região do Sudoeste Alentejano para produção em ar livre, adaptadas as 

cultivares do grupo botânico Ursini, ou seja, as amoras prostradas (Oliveira e Lopes-da-

Fonseca, 2000). Neste tipo de produção, os lançamentos são normalmente conduzidos num 

sistema de suporte em espaldeira simples, sem divisão do copado. No caso das cultivares 

prostradas, durante a época de crescimento são deixados 8 a 10 lançamentos do ano e para 

as cultivares erectas e semi-erectas 6 a 8 lançamentos de acordo com o vigor da planta. A 

época de produção neste sistema inicia-se com as cultivares prostradas em meados de 

Maio, estendendo-se até ao início do mês de Outubro com as amoras semi-erectas, altura 

em que a produção cessa com o início das primeiras chuvas (Quadro 2). 

 
Quadro 2 - Principais características dos sistemas de produção em ar livre no 

Sudoeste Alentejano (Adaptado de Oliveira e Lopes-da-Fonseca, 2000) 

Tipos de amoras 
Compasso 

(m) 
Produtividades 

(t/ha) 
Época de produção 

Prostradas 2,0 × 3,0 6,3 a 22,2 Meados Maio a Junho 

Erectas 3,0 × 3,0 0,1 a 6,7 Meados Junho a Julho 

Semi-erectas 3,0 × 3,0 1,7 a 14,4 Julho a início Outubro 
 

Na produção de amora de ar livre nesta região, verificam-se elevados níveis de refugo, 

provavelmente resultantes dos elevados valores de temperatura e radiação verificados 

durante o Verão (Oliveira e Lopes-da-Fonseca, 2000). 

Já no caso da produção de amora em cultura protegida, para além da produção na época 

em lançamentos de segundo ano, são por vezes aplicadas técnicas com vista ao atraso da 

entrada em produção de modo a fazê-la coincidir com os preços mais atractivos praticados 

no fim da época, ou seja, no fim de Setembro início de Outubro. Estas técnicas 

compreendem a poda dos ramos de fruto a dois nós na Primavera. Com a realização desta 

operação, o atraso conseguido para a entrada em produção é de aproximadamente dois 

meses. Apesar da exigência em mão-de-obra e das menores produções obtidas em virtude 

do menor número de frutos produzidos, esta técnica é eficaz na persecução do objectivo de 

atrasar a entrada em produção (Oliveira et al., 2003).  

 

2.2.3.2 Evolução dos sistemas de produção 
As maiores mudanças observáveis nos sistemas de produção nos últimos anos, 

nomeadamente nos EUA, relacionam-se com o aumento das densidades de plantação e o 

uso da colheita mecânica para a indústria de processamento. Na Nova Zelândia os 

produtores tem adoptado padrões de produção certificados, como são exemplo o Globalgap 
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e ISO 22000, assim como o recurso a mais adubações foliares e à utilização do material 

vegetal resultante da poda, como “mulching” da entre linha. A intensificação do uso de 

sistemas de produção em túneis e segundo métodos de produção biológicos, também se 

verifica um pouco por todo o mundo (Strik et al., 2007).      

 
2.2.3.3 Produção de amora em túnel 

A estimativa mundial de produção de amoras em túneis é de 315 ha (Strik et al., 2007) 

sendo estes principalmente utilizados para proteger a cultura dos elementos climáticos 

adversos. Para além dessa protecção, os túneis permitem atrasar ou adiantar a época de 

produção em algumas semanas. Apesar do custo dos túneis ser relativamente elevado os 

produtores conseguem uma série de vantagens pela sua utilização, nomeadamente 

protecção contra as condições climatéricas adversas, relativa liberdade de circulação de 

insectos e a possibilidade de manipular o microclima e o crescimento das plantas, com vista 

a fazer coincidir a época de produção com os picos de preço do mercado. Frequentemente 

a produção em túneis é maior do que a registada ao ar livre pois a quantidade de fruta 

perdida devido a doenças e danos provocados pelo frio é menor, podendo toda a produção 

ser colhida com qualidade. Para além disso, tem sido observado que as amoras produzidas 

em túneis possuem uma vida de prateleira superior à das provenientes de sistemas de 

produção ao ar livre (Strik et al., 2007). 

Segundo Mestre et al. (2000) a produção fora de época de amora é conseguida através do 

recurso às técnicas de cultura protegida. Estas técnicas compreendem a cobertura da 

plantação com polietileno térmico depois de satisfeitas as necessidades em frio das plantas 

ou o arranque e tratamento com frio artificial dos lançamentos com posterior plantação em 

estufa. Em relação à cultura em ar livre, onde as épocas de produção são bem distintas 

consoante as cultivares, na produção protegida consegue-se uma antecipação de quase um 

mês para todas as cultivares, para além de uma concentração e simultaneidade nos ciclos 

de produção entre elas.   

Segundo Takeda e Soria (2011) considerando os altos investimentos associados aos 

sistemas de produção fora de época, a produtividade no primeiro ano de produção é um 

factor importante, de modo a alcançar um rápido retorno do investimento realizado. No caso 

dos produtores de framboesa do Sul da Europa, para a produção precoce na Primavera, 

estes recorrem a plantas de framboesa de raiz nua, com 20 a 40 gomos axilares já 

diferenciados, provenientes de explorações da Escócia, que uma vez plantadas em túneis 

de polietileno no Inverno, produzem fruta no espaço de 6 meses. Em Portugal, no caso da 

amora e para o mesmo sistema de produção, todos os anos os produtores compram plantas 

provenientes da propagação por cultura de tecidos que crescem no viveiro 8 a 9 meses até 

produzirem um lançamento erecto. As plantas produzidas pelo método da mergulhia de 
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ponta são menos dispendiosas e de manuseamento mais prático do que as obtidas por 

cultura de tecidos ou estacas radiculares, contudo, a capacidade de fornecimento de plantas 

de amora pela Europa segundo as técnicas existentes para a sua produção tem sido baixa.  

 

2.2.3.4 Produção de amora em estufa aquecida 
A produção fora de época no Inverno pode ser conseguida através do crescimento de 

amoras em vasos (geralmente de 10 litros) trazendo-as para estufa aquecida após completa 

satisfação das necessidades em frio das plantas. As produtividades deste tipo de sistema 

são normalmente menores do que as verificadas na época de produção normal (Strik et al., 

2007).  

 
2.2.4 Propagação das amoras  

Os métodos de propagação das amoras diferem segundo o seu tipo (Moore e Skirvin, 1990). 

Tradicionalmente estas têm sido propagadas através de: mergulhia de ponta, estacas 

radiculares, caulinares, folheares com gomo e cultura de tecidos. As mergulhias de ponta 

são o método mais comum de propagação das amoras do tipo prostrado e semi-erecto, 

contudo, esta técnica é lenta, requer uma área considerável afecta à zona de enraizamento, 

só permite a obtenção de uma planta por lançamento, para além de necessitar de um bom 

controlo de infestantes e outras doenças do solo (Caldwell, 1984; Busby e Himelrick, 1999; 

Takeda e Soria, 2011). 

Para além do factor financeiro no caso da cultura de tecidos, cada uma das outras técnicas 

de propagação enunciadas apresenta as suas desvantagens. No caso da mergulhia de 

ponta esta é laboriosa e como já foi referido, a taxa de novas plantas obtidas por planta mãe 

é relativamente baixa. Já no caso dos enraizamentos de estacas caulinares ou foliares 

herbáceas, estas necessitam ser colocadas em substrato de enraizamento e nebulizadas 

intermitentemente durante várias semanas. Um método de propagação será tanto melhor, 

quanto maior o número de transplantes produzidos por planta mãe e quanto menor o custo 

de recolha e manuseamento do material de propagação (Takeda et al., 2011).   

As cultivares prostradas são geralmente propagadas por mergulhia de ponta, dado não 

produzirem rebentos de raiz como os tipos erectos. As plantas obtidas por este tipo de 

enraizamento, ao desenvolverem-se a partir de gomos axilares ou terminais pré-formados 

na planta mãe, preservam as suas características de quimera para as cultivares quiméricas 

(Moore e Skirvin, 1990).      

A mergulhia é uma forma de enraizamento em que raízes adventícias se iniciam num caule 

que permanece ligado a uma planta mãe. O caule enraizado é depois destacado dela e 

transplantado, formando assim uma nova planta com o seu próprio sistema radicular 

(Hartmann et al., 2002). Existem vários tipos de mergulhias, sendo seus exemplos a 
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mergulhia simples e a mergulhia de ponta. A mergulhia simples compreende a dobra de um 

lançamento em direcção ao solo e a cobertura de uma porção com solo, entre a base e a 

ponta, de modo a promover a formação de raízes adventícias. Neste tipo de mergulhia a 

ponta é deixada exposta. Já na mergulhia de ponta, que ocorre naturalmente nas amoras 

prostradas, os novos lançamentos produzidos anualmente pelas plantas, começam a 

arquear em direcção ao solo no fim do Verão. A ponta destes lançamentos assume nessa 

altura uma forma alongada, com folhas pequenas e enroladas, semelhante a uma “cauda de 

rato”. A melhor altura para realizar as mergulhias de ponta é precisamente quando as 

pontas assumem esta aparência. Se esta operação for realizada muito cedo, o lançamento 

pode continuar o seu crescimento em vez de formar um gomo terminal, se realizada muito 

tarde, o sistema radicular formado pode ser insuficiente. Uma vez colocada no solo, a ponta 

pára o seu crescimento e forma um abundante sistema radicular, assim como um vigoroso 

lançamento vertical. As raízes formam-se abaixo da ponta do lançamento enraizado, sendo 

que este se revira em direcção à superfície, produzindo uma curva apertada de onde se 

desenvolverão as raízes. As novas plantas estão prontas a serem transplantadas no fim da 

estação de repouso vegetativo. As pontas enraizadas consistem: num gomo terminal, numa 

grande massa de raízes e 15 a 20 cm de lançamento que foi enraizado e que serve de 

“pega” para além de marcar a localização das novas planta. As novas plantas são 

transplantadas no fim do Inverno início da Primavera, desenvolvendo rapidamente novos 

lançamentos com o início da estação de crescimento (Hartmann et al., 2002). 

Para as amoras que têm dificuldades em enraizar de ponta, a utilização de estacas 

caulinares herbáceas de 2 ou 3 nós, pode ser a alternativa. Já a utilização de estacas 

folheares com gomo não se apresenta como uma alternativa, uma vez que se observa que a 

sua posição no lançamento afectava o enraizamento (Cadwell, 1984).  

A utilização de estacas caulinares semi-lenhosas não é usada comercialmente na 

propagação de amoras, mas pode tornar-se interessante em termos comerciais, uma vez 

que com as operações de poda se obtém grandes quantidades deste material, que é 

normalmente descartado (Bray et al., 2003). A propagação de amoras através deste tipo de 

material é fazível, apesar das taxas de sucesso de enraizamento serem baixas e variáveis 

(<50%) (Takeda et al., 2011). As estacas caulinares herbáceas enraízam melhor do que as 

lenhosas de um nó e muito melhor do que as lenhosas de 3 nós. As raízes neste tipo de 

estacas surgem tanto da base da estaca como dos gomos (Zimmerman et al., 1980).  

Já as cultivares erectas, podem ser propagadas quer por rebentos quer por estacas 

radiculares (Moore e Skirvin, 1990). As amoras erectas aculeadas são frequentemente 

propagadas por estacas radiculares, apresentando contudo taxas variáveis de sobrevivência 

consoante o tamanho das estacas e a data de plantação (Busby e Himelrick, 1999). Nas 

estacas radiculares, as plantas mais fortes desenvolver-se-ão a partir de estacas com 5 a 9 
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mm de diâmetro e 7,5 a 10 cm de comprimento. As estacas muito grandes podem não 

produzir plantas. Este tipo de estacas pode ser plantado em qualquer altura durante a 

estação de repouso vegetativo. Já em relação aos rebentos de raiz, devem ser plantados no 

fim do Inverno ou no início da Primavera, sempre antes do começo do crescimento 

vegetativo (Moore e Skirvin, 1990).  

A propagação por mergulhia de ponta apresenta-se difícil de atingir para alguns genótipos 

de amoras erectas (Bray et al., 2003). 

A cultura de tecidos tem sido utilizada na propagação de várias cultivares inermes in vitro, 

contudo e apesar do potencial de produção de um número considerável de plantas através 

desta técnica, ela apresenta-se dispendiosa, dado requerer um avultado investimento 

financeiro em alta tecnologia. O uso de estacas herbáceas, pode por isso apresentar-se 

como uma alternativa mais económica e acessível para os viveiristas de pequena dimensão 

(Busby e Himelrick, 1999).     

 

2.2.4.1 Fisiologia do enraizamento 
Um pré-requisito fundamental para o sucesso da propagação por estacaria é a formação de 

raízes adventícias (Hartmann et al., 2002). Enquanto a propagação através de estacas 

caulinares necessita apenas que se forme um novo sistema radicular adventício, dado já 

estar presente uma parte aérea potencial (gomo), no caso das estacas radiculares é 

necessária a iniciação quer do sistema radicular quer da parte aérea a partir de um gomo 

adventício. A formação de raízes e gomos adventícios está dependente nas células vegetais 

da sua desdiferenciação para posterior desenvolvimento do sistema radicular ou aéreo 

(Hartmann et al., 2002). As células que readquirem a sua capacidade de divisão, 

desenvolvem-se num meristema apical radicular, que cresce em direcção ao exterior, tal 

como uma raiz lateral formada no periciclo se desenvolve através do córtex e da epiderme 

de uma raiz principal (Webster e Wertheim, 2005).  

As raízes adventícias podem ser de dois tipos: pré-formadas ou de formação induzida por 

ferida. Geralmente os primórdios radiculares pré-formados permanecem dormentes até os 

caules serem seccionados e colocados sob condições ambientais favoráveis para posterior 

desenvolvimento e emergência dos primórdios radiculares e raízes adventícias. Já nas 

plantas de formação de raízes induzida por ferida, estas apenas se desenvolvem após o 

corte das estacas como resposta à ferida provocada. Esta resposta e o processo de 

regeneração de raízes compreendem três passos: 

 As células exteriores da ferida morrem, formando uma superfície necrótica, sendo a 

ferida selada com suberina, que a protege da dessecação e ataque de patogéneos.  
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 As células vivas existentes abaixo desta superfície começam a dividir-se poucos dias 

depois do corte, formando uma camada de células parenquimatosas conhecida por 

callus, que formam uma espécie de periderme da ferida. 

 Algumas células na proximidade do câmbio vascular e do floema começam a dividir-

se e a iniciar a formação de novas raízes adventícias. 

O tempo de formação de raízes adventícias após a instalação das estacas nas bancadas de 

propagação varia grandemente entre espécies, desde poucos dias até várias semanas. É 

contudo aceite, que uma vez formados os primórdios radiculares, o tempo entre o seu 

alongamento (emergência) e o máximo enraizamento é relativamente semelhante quer para 

as espécies mais fáceis quer para as mais difíceis de enraizar. As raízes adventícias 

induzidas por ferida formam-se nas plantas herbáceas normalmente imediatamente no 

exterior e entre os feixes vasculares, sendo contudo o local específico de origem variável de 

espécie para espécie (Hartmann et al., 2002). 

As raízes frequentemente emergem do callus, fazendo com que a formação deste seja 

essencial para o enraizamento. Nas espécies que enraízam facilmente, a formação de callus 

e raízes é independente. Já nas espécies difíceis de enraizar, a formação de callus é 

precursora da formação de raízes, podendo ainda noutras, a formação excessiva de callus 

impedir a emissão de raízes (Hartmann et al., 2002).  

No caso das árvores de fruto, pela aplicação das técnicas de mergulhia e amontoa, surgem 

novos lançamentos que formam raízes no final da sua base, formação essa que é 

estimulada pela exclusão da luz, num processo chamado de estiolamento ou 

branqueamento (estiolamento parcial). A iniciação de raízes e o seu desenvolvimento na 

base dos lançamentos só ocorrerá se esta parte estiolada também for exposta a 

quantidades adequadas de humidade e oxigénio. Quer na mergulhia quer na amontoa, a 

emergência de raízes parece confinada às posições nodais, próximas dos gomos, 

provavelmente devido às menores restrições mecânicas aí verificadas. O branqueamento 

causa um aumento do amido nas células parenquimatosas das lacunas corticais e rastros 

foliares e no anel exterior das células medulares do caule, assim como uma diminuição do 

grau de esclerificação do córtex. Uma maior quantidade de amido favorece a formação de 

raízes, talvez por este fornecer mais energia e o enraizamento parecer possuir uma 

correlação negativa com o grau de esclerificação (Webster e Wertheim, 2005).   

 
2.2.4.2 Influência dos açúcares no enraizamento 

A sacarose é o principal açúcar de transporte das plantas superiores. No Inverno os hidratos 

de carbono acumulam-se nas raízes e lançamentos, preferencialmente na forma de amido, 

podendo este ser posteriormente convertido em açúcares (Oliveira, 2006). Estudos recentes 

mostram que os açúcares para além de serem fonte de energia e carbono encontram-se 



Revisão bibliográfica 
 

21 
 

envolvidos na regulação de processos de desenvolvimento, como é o caso da floração ou o 

desenvolvimento vegetativo. Contudo, ainda poucos estudos explicam como os sinais dos 

açúcares se traduzem numa resposta fisiológica (Leonardos et al., 2006).  

Uma vez iniciada a formação de raízes adventícias, este é um processo que exige energia e 

um fornecimento adequado de hidratos de carbono (Agulló-Antón et al., 2011; Klopotek et 

al., 2010). Os hidratos de carbono servem quer como fonte de energia quer como 

componentes estruturais e de armazenamento e regulação osmótica (Klopotek et al., 2010). 

Apesar da aplicação de açúcares aos meios de enraizamento parecer aumentar a formação 

de raízes, a quantidade de hidratos de carbono necessária no início do enraizamento para 

controlar a sua velocidade e quantidade de formação de raízes adventícias, continua uma 

matéria de debate. As auxinas também parecem estar inter-relacionadas com os hidratos de 

carbono, tendo vários autores observado que o estímulo de formação de raízes adventícias 

em estacas pelo ácido-indolbutírico coincide com um aumento da disponibilidade de 

açúcares no local de desenvolvimento dos primórdios radiculares. O armazenamento de 

estacas em condições de ausência de luz a baixas temperaturas leva a uma depleção dos 

hidratos de carbono, o que pode prejudicar a subsequente formação de raízes (Agulló-Antón 

et al., 2011).  

Os açúcares são moléculas sinalizadoras fisiológicas, capazes de induzir ou reprimir vários 

genes que afectam o desenvolvimento e crescimento das plantas (Klopotek et al., 2010). O 

estado inicial do nível de hidratos de carbono nas folhas e na base das estacas é um factor 

importante na formação de raízes. A disponibilidade de açúcares é influenciada quer pelas 

reservas no início da formação das raízes adventícias, quer pela taxa fotossintética 

momentânea (Klopotek et al., 2010).  
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3. Material e métodos 
3.1 Localização dos ensaios 

Os dois primeiros ensaios realizados no âmbito desta dissertação de mestrado, de produção 

de amoras a partir de estacas caulinares de segundo ano e estudo dos factores que 

influenciam o seu enraizamento, realizaram-se respectivamente, nas estufas de vidro e 

câmaras de crescimento existentes no L-INIA, localizado na Quinta do Marquês em Oeiras. 

Já o ensaio respeitante à dupla produção de amoras na Primavera e Outono foi levado a 

cabo na Herdade Experimental da Fataca (HEF), localizada no concelho de Odemira, que se 

encontra a uma latitude e longitude respectivamente de 37º30’N e 8º45’O e que dista 4 km 

do oceano, estando a uma altitude de 106 m. A HEF está inclusa no perímetro do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. 

 
3.2 Material Vegetal 

Nos vários ensaios realizados, foram utilizadas diversas cultivares de amora de diferentes 

tipos (Quadro 3). No primeiro ensaio de enraizamento, realizado nas estufas de vidro do L-

INIA, foram utilizadas as cultivares: ‘Ouachita’, ‘Arapaho’ e ‘Karaka Black’. No segundo 

ensaio, levado a cabo em câmara de crescimento, utilizou-se a cultivar ‘Apache’. Já o último 

ensaio de dupla produção contempla nove cultivares: ‘Kotata’, ‘Silvan’, ‘Olallie’, ‘Logan 

Thornless’, ‘Ouachita’, ‘Karaka Black’, ‘Loch Tay’, ‘Boysenberry’ e ‘Chester Thornless’.  

 
Quadro 3 - Resumo da origem genética das cultivares utilizadas nos ensaios 

Cultivar Progenitores Origem Referência 

Apache Ark. 1007 × Navaho Arcansas Clark e Moore, 1999. 

Arapaho Ark. 631 × Ark. 883 Arcansas Moore e Clark, 1993. 

Boysenberry Desconhecida Califórnia Hall e Langford, 2008. 

Chester Thornless SIUS 47 × Thornfree Marilândia Galletta et al., 1998. 

Karaka Black 822N71 × 822M103 Nova Zelândia Hall et al., 2003. 

Kotata OSC 743 × OSC 877 Oregon Lawrence, 1984. 

Loch Tay Loch Ness × 82417D Escócia Clark e Finn, 2006. 

Logan Thornless Mutante da Logan Nova Zelândia Bauer e Bauer, 1933.  

Olallie Black Logan × Young Oregon Waldo, 1950. 

Ouachita Navaho × Ark. 1506 Arcansas Clark e Moore, 2005. 

Silvan USO 742 × Marion Austrália  MacGregor e Kroon, 1984. 
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As cultivares utilizadas neste ensaio, apresentam as seguintes características gerais: 

‘Apache’ – Cultivar erecta de lançamentos inermes e vigorosos. Muito produtiva, mais do 

que as cultivares Navaho e Arapaho produzindo frutos grandes (7,1 a 10,0 g/fruto) com o 

dobro do tamanho dos da cultivar Navaho e 78% maiores do que os da ‘Arapaho’. É mais 

tardia do que as cultivares Navaho e Arapaho 5 e 15 dias respectivamente. Possui um 

período de produção mais curto do que as anteriores. Os frutos são menos firmes do que os 

da ‘Navaho’ mas comparáveis a este nível com os da ‘Arapaho’ (Moore e Clark, 1999). 

‘Arapaho’ – Cultivar erecta de lançamentos inermes de vigor médio. Possui maturação 

precoce, sendo menos produtiva do que a cultivar Navaho. Os frutos são firmes, de cor 

preta brilhante, com um peso entre 4,1 e 5,1 g. Uma característica importante dos seus 

frutos é o tamanho reduzido das suas sementes. O período de colheita concentra-se em 

menos de 4 semanas (Moore e Clark, 1993). 

‘Boysenberry’ – Híbrido de amora e framboesa, de lançamentos prostrados, vigorosos e 

aculeados. Produz frutos grandes, por vezes com mais de 20 g, de cor vermelha escura e 

doces. A sua produção destina-se maioritariamente ao mercado da transformação (Hall e 

Langford, 2008). Nos testes realizados em Lincoln, esta cultivar produziu frutos com 8,5 g 

em média (Hall et al., 2003).     

‘Chester Thornless’ – Cultivar semi-erecta, de lançamentos inermes muito vigorosos. De 

produção tardia, possui como características importantes o facto de ser muito produtiva, 

resistente ao frio e produzir frutos grandes. Para várias localizações e anos, apresenta frutos 

com médias de peso entre os 3,5 e os 8,2 g. Possui ainda uma excelente vida útil do fruto 

(Galletta et al., 1998).  

‘Karaka Black’ – Cultivar prostrada, de lançamentos aculeados. Possui um período de 

colheita longo de 6 a 8 semanas. Os seus frutos são brilhantes e de bom sabor com um 

grande número de drupéolas. Para os testes realizados em Lincoln apresentou um peso por 

fruto de 10,7 g (Hall et al., 2003). 

‘Kotata’ – Cultivar prostrada de lançamentos aculeados vigorosos. Produz frutos grandes, 

mais firmes do que os da ‘Boysenberry’, com uma cor brilhante muito atractiva (Lawrence, 

1984). É apropriada tanto para o mercado em fresco como para o de transformação. Nos 

testes realizados em Lincoln apresentou um peso por fruto de 7 g (Hall et al., 2003). 

‘Loch Tay’ – Cultivar semi-erecta, de lançamentos inermes de vigor médio. Produz frutos de 

tamanho médio (5 g) firmes, ligeiramente cónicos, brilhantes, mais doces do que os da ‘Loch 

Ness’. Amadurece cerca de 21 dias antes do que a cultivar Loch Ness (Clark e Finn, 2006).  

‘Logan Thornless’ – Híbrido de amora e framboesa, de lançamentos prostrados inermes e 

vigorosos. Produz frutos de tamanho médio (5 g), vermelho escuros, ácidos, de sabor 

característico (http://www.oregon-berries.com/other_berries.cfm). 
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‘Olallie’ – Cultivar prostrada de lançamentos aculeados e vigorosos. Produz frutos grandes, 

firmes e brilhantes (Waldo, 1950). Nos ensaios realizados na HEF por Oliveira e Lopes-da-

Fonseca (2000) esta cultivar produziu frutos com um peso médio por fruto de 5,8 g. 

‘Ouachita’ – Cultivar erecta de lançamentos inermes e muito vigorosos. Os seus frutos 

amadurecem entre os das cultivares Arapaho e Navaho, produzindo frutos maiores do que 

estas (4,5 a 6,8 g) e maiores produtividades que estas e a ‘Apache’. Os seus frutos são de 

cor preta brilhante, de firmeza comparável com as cultivares Apache e Arapaho mas menor 

do que os da ‘Navaho’ (Clark e Moore, 2005). 

‘Silvan’ – Cultivar prostrada de lançamentos aculeados muito vigorosos. Possui grande 

tolerância a solos argilosos, ao vento e à seca. Os frutos são grandes (6 a 8 g) de cor 

púrpura a preta brilhante, doces e menos ácidos do que os de outras cultivares. Possui uma 

vida útil do fruto curta, o que impede que percorra longas distâncias, estando por isso mais 

vocacionada para o mercado local (MacGregor e Kroon, 1984).   

 

3.3 Delineamento experimental 
3.3.1 Ensaio de enraizamento para produção imediata de fruta 

No dia 15 de Fevereiro de 2011, estacas semi-lenhosas com exactamente dois nós foram 

destacadas de lançamentos atempados, de plantas com 3 anos de idade das cultivares 

Karaka Black e Ouachita e de plantas com 6 anos de idade da cultivar Arapaho, mantidas 

em estufa de polietileno na HEF. As estacas foram retiradas de três posições diferentes de 

lançamentos principais: posição basal (0-1 m), terço médio (1-2 m) e topo (>2 m). Para cada 

cultivar e posição basal (0-1 m) e terço médio (1-2 m) foi realizada uma amostragem 

aleatória em quatro lançamentos principais no dia 1 de Fevereiro, onde se efectuaram 

colheitas de 3 a 4 gomos axilares por lançamento para despiste do estado de diferenciação 

floral, através da dissecação dos gomos e observação numa lupa Olympus SZ60 de 

ampliação máxima de 189x, iluminada por uma fonte de luz (Olympus HighLight, 3100), 

tendo os registos fotográficos sido efectuados com uma câmara digital (Olympus, 

C4040Zoom) acoplada à lupa.  

Os enraizamentos foram levados a cabo no dia 17 de Fevereiro de 2011, em estufa de vidro. 

O enraizamento foi efectuado em caixas de hidroponia (89 cm × 20 cm × 22 cm) com o 

fundo preenchido com argila expandida (Leca® 10/20) e o restante volume com substrato, 

constituído por três partes de fibra de coco, duas partes de casca de pinheiro e uma parte 

de perlite (v/v). O corte das extremidades das estacas foi realizado aproximadamente 1,5 cm 

após os nós, tendo o nó proximal de cada estaca sido inserido no substrato e o distal 

mantido acima deste. As caixas de enraizamento foram equipadas com cabo de 

aquecimento de substrato, programado para uma temperatura de 24 °C. A estufa à época 

de realização do ensaio não possuía controlo ambiental, nomeadamente sistema de 
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aquecimento. As caixas de enraizamento foram instaladas sob sistema de nebulização, 

programado para realizar nebulizações de aproximadamente 16 segundos a cada 15 

minutos durante as horas do dia. A partir do dia 2 de Abril passou a ser realizada apenas 

rega gota-a-gota do substrato, com uma periodicidade de 3 vezes ao dia com a duração de 

2 minutos cada. O plano de fertilizações e de controlo de pragas e doenças seguiu os 

padrões de uma produção comercial. As plantas foram arrancadas à 14ª semana de 

enraizamento para recolha de dados.  

O ensaio seguiu um delineamento experimental a dois factores (cultivar e posição) com seis 

blocos casualizados com seis repetições de quatro plantas para cada cultivar e posição. 

Fez-se uma análise de variância (ANOVA) e o teste de comparação múltipla das médias de 

Tukey (α=0,05) utilizando o software Statistix 9 (Analytical Software, Tallahassee, Florida).  

 

3.3.2 Ensaio de estudo dos factores que influenciam o enraizamento de estacas 
de segundo ano 

No dia 6 de Junho de 2011, estacas semi-lenhosas, com exactamente um gomo e 7 cm de 

comprimento (6 cm abaixo e 1 cm acima deste) foram realizadas a partir de lançamentos 

principais atempados, com 1 m de comprimento, colhidos no dia 11 de Março de 2011, do 

terço médio (1-2 m) de plantas ‘Apache’ existentes na HEF. Os lançamentos foram mantidos 

em câmara frigorífica a 4 ºC até à data de realização das estacas. No dia 6 de Junho de 

2011, estas foram colocadas em câmara de crescimento, regulada para uma temperatura de 

20 °C e 98 % de humidade relativa, em duas condições luminosas distintas: fotoperíodo de 

16h e penumbra permanente. As estacas foram colocadas em recipientes cilíndricos de 100 

mL de capacidade, tendo sido colocado em cada um duas estacas e 20 mL de água 

destilada, o que equivalia a uma altura de aproximadamente 1 cm de água. Para cada 

condição luminosa, metade das estacas foram deixadas intactas ou foi-lhes realizado um 

corte na base do gomo axilar da largura deste, suficientemente profundo para romper os 

vasos condutores. Em metade das estacas de cada grupo (corte e não corte) nas duas 

condições luminosas, as estacas foram colocadas diariamente por um período de 1 hora em 

20 mL de uma solução de sacarose a 2,5 mM, após o qual regressaram à água destilada. A 

água de todos os recipientes foi renovada diariamente.  

O ensaio seguiu um delineamento factorial a três factores: luz, sacarose e corte, cada um 

com dois níveis: luz/escuro; sacarose/não sacarose e corte/não corte respectivamente, com 

8 repetições para cada modalidade, sendo cada unidade experimental constituída por duas 

estacas. A influência destes factores foi analisada através do teste não paramétrico de χ2 

utilizando o software Statistix 9 (Analytical Software, Tallahassee, Florida). 

 

 



Material e métodos 
 

26 
 

3.3.3 Ensaio de dupla produção de amoras na época e fora de época 
O ensaio encontra-se instalado na Herdade Experimental da Fataca, numa bateria de 3 

túneis do “tipo espanhol” (6,5 m × 20,0 m × 2,5 m) não aquecidos, com cobertura de 

polietileno térmico, sujeito a um clima de Inverno ameno (média de temperaturas em Janeiro 

de 11,2 ºC e 19,4 ºC em Julho) solos de textura arenosa, ácidos (pH 6,0-6,5) e com baixos 

teores de matéria orgânica. Cada túnel comporta uma linha de plantação e duas linhas de 

enraizamento que distam 1,6 m da primeira (anexo I). Em cada linha de plantação estão 

instaladas 3 cultivares, estando cada cultivar representada com 12 plantas, espaçadas entre 

si 0,5 m. Já as linhas de enraizamento foram preenchidas com caixas de hidroponia (89 cm 

× 20 cm × 22 cm) cheias com substrato constituído por três partes de fibra de coco, duas 

partes de casca de pinheiro e uma parte de perlite (v/v). O sistema de suporte instalado é 

em “I”, constituído por prumos de madeira tratada, espaçados de 6 m e com 2 m de altura 

acima do solo, com três arames metálicos às alturas de 0,6 m, 1,2 m e 1,8 m. As nove 

cultivares em estudo foram plantadas no dia 15 de Janeiro de 2010, tendo sido realizada 

uma poda de Inverno no dia 23 de Setembro de 2010, segundo o vigor das diferentes 

cultivares. 

No dia 1 de Fevereiro de 2011, foram estabelecidas as duas modalidades de corte dos 

lançamentos de 2º ano para todas as cultivares: 

 Poda junto ao solo de todos os lançamentos de 2º ano em metade das plantas. 

Corte à Rasa – (CR); 

 Poda final de Inverno das 6 plantas, que não foram cortadas junto ao solo, segundo 

o seu vigor. Não Corte – (NC). 

O ensaio seguiu um delineamento factorial a dois factores: corte e cultivar, com 6 plantas 

por modalidade. O factor corte contempla o corte à rasa e não corte dos lançamentos de 

segundo ano e o factor cultivar as nove deste ensaio: ‘Kotata’, ‘Silvan’, ‘Olallie’, ‘Logan 

Thornless’, ‘Ouachita’, ‘Karaka Black’, ‘Loch Tay’, ‘Boysenberry’ e ‘Chester Thornless’. 

Nos lançamentos primários de segundo ano na modalidade não corte, todos os gomos até à 

altura de 50 cm desde a base foram eliminados, evitando a produção de ramos de fruto em 

contacto com o solo.  

Para cada cultivar, foram marcadas três plantas, e em cada uma um ramo de fruto 

proveniente de um gomo axilar de um lançamento primário no terço médio (1-2 m) para 

caracterização do padrão de maturação dentro de uma inflorescência.   

Após a última colheita em cada cultivar, os lançamentos de segundo ano foram eliminados, 

sendo que para as 3 plantas marcadas, foram analisados uma série de parâmetros 

biométricos. Todos os lançamentos do ano, nas duas modalidades de corte que não 

atingiram um comprimento suficiente para crescerem até ao último arame do sistema de 
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suporte e continuarem o seu crescimento de forma descendente até às caixas de 

enraizamento até à data de 28 de Junho foram eliminados. 

No dia 28 de Junho de 2011 foram realizados os enraizamentos dos lançamentos do ano, 

independentemente da modalidade de corte, tendo o “desmame” da planta mãe sido 

realizado no dia 18 de Agosto de 2011. Os diferentes tratamentos de enraizamento 

estabelecidos foram:   

1. Mergulhia de ponta (MP); 

2. Mergulhia de ponta e passagem por câmara de frio durante 15 dias após “desmame” 

(CA); 

3. Desponta de 20 cm dos lançamentos seguida de mergulhia de ponta (DM) (Figura 1). 

4. Mergulhia simples (MS) (Figura 2). 

O número de lançamentos disponível para cada tratamento foi variável (Quadro 4).  

Para cada cultivar fez-se uma análise de variância a um factor (tratamento) tendo sido 

realizado um teste de comparação múltipla de médias de Tuckey para α=0,05, utilizando o 

software Statistix 9 (Analytical Software, Tallahassee, Florida). 

 
Quadro 4 - Número de lançamentos enraizados por 

tratamento em cada cultivar 

Cultivar MP CA DM MS Total 

Olallie 6 6 6 7 25 

Silvan 6 7 3 4 20 

Karaka Black 8 8 4 6 26 

Kotata 7 6 4 4 21 

Logan Thornless 8 8 8 6 30 

Boysenberry 6 8 8 6 28 

Ouachita 8 8 8 8 32 

Loch Tay 7 7 4 3 21 

Chester Thornless 7 7 3 7 24 
MP – Mergulhia de ponta. CA – Mergulhia de ponta e passagem por 
câmara de frio durante 15 dias. DM – Desponta de 20 cm dos 
lançamentos seguida de mergulhia de ponta. MS – Mergulhia 
simples. 
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Figura 1 - Desponta de 20 cm dos lançamentos seguida de mergulhia de ponta. 

 

 

 
Figura 2 - Mergulhia simples dos lançamentos. 

Após o “desmame” foi observado quinzenalmente para cada cultivar e tratamento, a 

emergência e crescimentos de novos lançamentos. 
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3.4 Registos e observações 
3.4.1 Ensaio de enraizamento para produção imediata de fruta 

De forma a analisar o desenvolvimento das estacas, em relação à sua capacidade de 

enraizamento e produção simultânea de fruta, foram avaliados uma série de aspectos no 

decorrer e no final do ensaio: 

 Percentagem de enraizamento; 

 Estado de diferenciação floral dos gomos axilares colhidos na posição basal (0-1 m) 

e terço médio (1-2 m) dos lançamentos principais nas três cultivares; 

 Diâmetro das estacas que enraizaram, estado de diferenciação floral, diâmetro dos 

ramos de fruto e número de flores por ramo; 

 Peso seco das raízes, laterais frutíferos e vegetativos, estacas e frutos. 

Os pesos secos foram registados após passagem por estufa de secagem a 70 ºC durante 

48 horas. Na medição de todos os diâmetros, foi utilizada uma craveira digital ‘Mitutoyo Cd-

15DC’ e nos pesos um balança digital ‘Mettler PM 4000’ de precisão 0,01g. 

 

3.4.2 Ensaio de estudo dos factores que influenciam o enraizamento de estacas 
de segundo ano 

O efeito de diferentes factores no enraizamento das estacas de segundo ano, foi avaliado 

através de uma série de parâmetros. No dia 5 de Julho foi realizada uma avaliação da 

quantidade de callus formada até então, nos cortes dos topos das estacas e no corte abaixo 

do gomo axilar. A avaliação das extremidades foi realizada através de uma escala de 1 a 5 

(Figura 3) que traduz a percentagem da área coberta de callus. 

 

 
Figura 3 - Percentagem da área das extremidades das estacas coberta de callus. 1 – sem 

formação; 2 – <25 %; 3 – <50 %; 4 – <75 %; 5 – até 100 %. 

Contudo, na realização do teste χ2 de independência e sabendo que a estatística de 

“Pearson” segue assintoticamente uma distribuição χ2 mediante certas condições, onde por 

exemplo os valores esperados não devem ser menores do que um (Snedecor e Cochran, 

1980), de forma a satisfazê-las, foi necessário agrupar as classes da escala proposta em 

apenas duas: formação ou não formação de callus.  

Já a avaliação do corte na base do gomo axilar, foi realizada através de uma escala de 1 a 3 

para a quantidade de callus formada, correspondendo o número 1 à ausência de formação 

de callus e os números 2 e 3 a diferentes quantidades de callus no corte (Figura 4). 

1 2 3 4 5 
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Figura 4 - Quantidade de callus 

formada no corte realizado na base do 

gomo axilar. 2 – corte fechado;  

3 – formação abundante de callus. 

 

Na avaliação da quantidade de callus formada no corte realizado abaixo do gomo axilar, e 

de forma a mais uma vez cumprir as restrições impostas para a realização do teste χ2 de 

independência, foram utilizadas apenas duas classes para a avaliação do callus no corte: 

formação de muito ou pouco callus. 

Para além das avaliações das quantidades de callus anteriormente descritas, foi ainda 

registada a mortalidade das estacas desde o início até ao término do ensaio no dia 22 de 

Julho de 2011. 

 
3.4.3 Ensaio de dupla produção de amoras na época e fora de época 

Para a modalidade não corte foram seleccionadas três plantas em cada cultivar e realizados 

os seguintes registos biométricos por planta, para lançamentos primários e secundários: 

 Número de lançamentos; 

 Comprimento dos lançamentos; 

 Diâmetro (2 cm da base); 

 Número de nós; 

 Número de ramos frutíferos e vegetativos; 

 Percentagem de abrolhamento; 

Em relação aos ramos de fruto marcados, foi registado: 

 Número de flores por inflorescência; 

 Ordem de maturação dos frutos na inflorescência. 

Para as mesmas três plantas por cultivar, foram ainda registadas as datas de início e fim de 

produção, assim como a produção por planta (análise quantitativa). 

Em relação aos lançamentos do ano, foram registados para cada modalidade, corte à rasa e 

não corte, os seguintes registos biométricos dos lançamentos do ano que foram capazes de 

produzir um comprimento tal que repusesse a estrutura produtiva do ano seguinte e 

crescesse descendentemente até às caixas de enraizamento para além de resistirem a 

todas as operações inerentes a este processo, desde as ataduras ao sistema de suporte, 

passando pela realização dos próprios enraizamentos: 

2 3 
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  Número de lançamentos; 

 Comprimento dos lançamentos até à caixa de enraizamento; 

 Diâmetro (2 cm da base); 

 Número de nós até à caixa de enraizamento. 

Nas observações de emergência e crescimento de novos lançamentos nos vários 

tratamentos, foram registados os seguintes parâmetros biométricos em três datas diferentes, 

com um intervalo de 15 dias entre elas, tendo a primeira sido realizada logo após o 

“desmame”: 

 Número de lançamentos; 

 Comprimento dos lançamentos; 

 Diâmetro (2 cm da base); 

 Número de nós. 

A análise dos novos lançamentos obtidos foi realizada com base nos dados da medição 

final.  
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4. Resultados e Discussão 
4.1  Ensaio de enraizamento para produção imediata de fruta 
4.1.1 Percentagem de enraizamento 

A percentagem de estacas enraizadas (Quadro 5) diferiu significativamente entre cultivares 

e posição no lançamento. A percentagem de estacas enraizadas das cultivares Karaka 

Black e Ouachita foi 4,7 e 5,9 vezes superior à verificada para a cultivar Arapaho 

respectivamente. O número de estacas enraizadas do topo dos lançamentos foi 

aproximadamente o dobro das provenientes da base e do terço médio dos lançamentos. 
 

Quadro 5 - Efeito da cultivar e posição no lançamento na 

percentagem de estacas enraizadas 

 
 

Cultivar 

  Karaka Ouachita Arapaho Média 

Posição 

Basal 33,3 29,2 0,0 20,8 b 

Terço médio 20,8 41,7 8,3 23,6 b 

Topo 62,5 75,0 16,7 51,4 a 

 Média 38,9 A 48,6 A 8,3 B  
Médias seguidas de letras diferentes, diferem significativamente pelo teste de Tukey 
(P<0,05). 

 

A média de estacas enraizadas da ‘Karaka Black’ foi menor do que a reportada para outros 

tipos prostrados, contudo, as estacas do topo dos seus lançamentos apresentaram 

percentagens de enraizamento semelhantes às apresentadas por Takeda et al. (2011) para 

este tipo de amoras e por Busby and Himelrick (1999) para estacas herbáceas. Para os 

tipos erectos os resultados são inconsistentes, como já foi observado em outros estudos 

(Zimmerman et al., 1980; Bray et al., 2003).  

As baixas percentagens de enraizamento obtidas podem ter sido devidas a uma excessiva 

nebulização, sendo que a este propósito Zimmerman et al. (1980) apontou como factor 

preponderante no enraizamento a escolha de um substrato com boa drenagem e a 

realização de uma boa gestão da rega, uma vez que água em excesso pode levar a quebras 

no enraizamento. Em relação à posição das estacas nos lançamentos, contrariamente ao 

reportado por Bray et al. (2003) esta teve um efeito significativo no potencial de 

enraizamento (Quadro 5) com os melhores resultados a serem obtidos para as estacas com 

origem no topo dos lançamentos (mais herbáceas). 
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4.1.2 Estado de diferenciação floral dos gomos axilares colhidos na posição 
basal (0-1 m) e terço médio (1-2 m) dos lançamentos principais nas três 
cultivares 

A avaliação do estado de diferenciação floral dos gomos colhidos na posição basal e média 

dos lançamentos principais nas diferentes cultivares foi realizada com base na escala 

numérica de 1 a 10 proposta por Takeda e Wisniewski (1989). 

Para todas as cultivares nas duas posições dos lançamentos principais, a maioria dos 

gomos variou entre o estado 6 e 8 (Figura 5) em relação ao seu estado de diferenciação 

floral no dia 1 de Fevereiro de 2011. 

 

 
Figura 5 - Estado de diferenciação floral de dois gomos de amora. (a) Receptáculo da 

flor terminal alongado com os primórdios das pétalas salientes (1) sépalas (2) e pétalas 

em arranjo alternado (Estado 6) (Ampliação 30x). (b) Estruturas do gineceu visíveis na 

base do receptáculo (Estado 8) (Ampliação 44x). 

 

Como se pode constatar, os gomos excisados nos dois tipos de amoras utilizadas neste 

ensaio (prostradas e erectas) já possuíam gomos diferenciadas no dia 1 de Fevereiro de 

2011. Segundo Takeda et al. (2002) nas amoras prostradas os primórdios florais 

diferenciam-se no Outono. Já para os tipos erectos por ele testados, essa diferenciação 

ocorreu entre Outubro e Dezembro consoante a região onde as plantas estavam instaladas. 

Ainda segundo Takeda et al. (2002), existem diferenças consideráveis em relação ao estado 

de diferenciação floral dos gomos axilares entre cultivares e regiões com diferentes 

características climáticas, principalmente no que às temperaturas invernais diz respeito.   

 

 

 

2 
a b 

1 
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4.1.3 Diâmetro das estacas que enraizaram, estado de diferenciação floral, 
diâmetro dos ramos de fruto e número de flores por ramo 

Neste ponto de avaliação das estacas que enraizaram, a cultivar Arapaho não foi incluída, 

tendo em conta o número reduzido de plantas que sobreviveram. No que diz respeito ao 

diâmetro das estacas enraizadas, as do topo dos lançamentos da cultivar Ouachita 

apresentaram um diâmetro menor (6,2 mm) do que as da posição basal (9,7 mm). Na 

‘Karaka Black’, todas as estacas tinham o mesmo diâmetro, independentemente da sua 

posição no lançamento (Quadro 6). Já em relação ao estado de diferenciação floral, 

diâmetro dos ramos de fruto e número de flores por ramo, não foram observadas diferenças 

significativas entre tratamentos. 

 
Quadro 6 - Efeito da cultivar e posição no lançamento na média do diâmetro das estacas, estado de 

diferenciação floral, diâmetro dos ramos de fruto e número de flores por ramo 

   Diâmetro das 
estacas 

Estado de 
 diferenciação floral 

Diâmetro 
dos ramos 

de fruto 
Nº flores 
por ramo 
de fruto    

Cultivar 

  
(mm) Reproductivo (%) (mm) 

Karaka  

Basal 6.4 BC 87.5 1.9 2.0 

Terç  Terço médio 7.0 BC 100 2.5 1.8 

Topo 7.2 BC 93.3 2.0 1.7 

Ouachita 

Basal 9.7 A 66.7 1.9 2.0 

Terço médio 7.8 AB 80.0 2.5 4.0 

Topo  6.2 C 83.3 2.4 2.6 

  
  

*** N.S. N.S. N.S. 
Médias seguidas de letras diferentes diferem significativamente de acordo com o teste de Tukey (P<0,05). 

 

Em relação ao local de origem das raízes, foi observado que estas surgiram quer da base 

dos gomos quer da base das estacas (Figura 6).  
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Figura 6 - Raízes de duas estacas da cultivar Ouachita após 14 

semanas de enraizamento. Raízes com origem na base do gomo 

axilar (a). Raízes provenientes da base das estacas (b). 

 

Zimmerman et al. (1980) na sua experiência de enraizamento de estacas atempadas de 

cultivares inermes com 3 nós, em que apenas manteve um nó acima do substrato de 

enraizamento, observou que as raízes se desenvolveram tanto a partir dos gomos como da 

base das estacas. Takeda et al. (2011) também observou que em muitas estacas as raízes 

se formaram na base dos gomos axilares. 

Os ramos de fruto que se desenvolveram dos gomos axilares das estacas produziram várias 

flores (Figura 7).  

 

 

Figura 7 - Inflorescências terminais dos ramos de fruto da cultivar Ouachita. 

 

Outra constatação relevante, foi a observação de um comportamento vegetativo por parte 

das estacas após a floração dos ramos de frutos, através da produção de vários ramos 

vegetativos (Figura 8) provenientes de gomos axilares secundários quer distais quer 

proximais, antes da maturação dos frutos.  

 

a b 
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Figura 8 - Produção de vários ramos vegetativos na cultivar Ouachita. 

 

Takeda et al. (2011) no seu ensaio de propagação de estacas de segundo ano com um nó, 

também observou comportamentos semelhantes, em que as estacas desenvolveram ramos 

que terminavam em várias flores e em que os ramos provenientes de gomos axilares 

secundários eram vegetativos. Bray et al. (2003) também observaram na propagação de 

amoras, que as estacas enraizadas produziam flores e sofriam uma reversão morfológica de 

estacas de segundo ano para plantas juvenis após enraizarem e florirem, não morrendo 

após completo o ciclo produtivo como seria de esperar, mas sim, continuando a viver e a 

produzir novos e vigorosos lançamentos.  

Como se pode observar pela figura 9, foram observados maus vingamentos dos frutos na 

quase totalidade das estacas, assim como uma produção insuficiente de frutos. 

 

 
Figura 9 - Maus vingamentos dos frutos nas cultivares Ouachita 

(a) e Karaka Black (b). 

 

A polinização nas amoras não é dependente dos insectos, embora estes e o vento, ajudem 

na uniformização da dispersão do pólen, resultando numa mais completa polinização de 

todos os pistilos. Grandes chuvadas durante o período de floração podem dificultar a 

a b 
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polinização, resultando na malformação dos frutos. Embora a maioria das cultivares de 

amora seja auto-fértil, a auto-polinização pode resultar em frutos pequenos ou com 

incompleta formação das drupéolas (Moore e Skirvin, 1990). A causa dos maus 

vingamentos observados poderá ter a sua origem no facto da passagem das nebulizações 

para a rega gota-a-gota só ter ocorrido no dia 2 de Abril, ou seja, 6 semanas após o início do 

ensaio, quando os ramos frutíferos de algumas estacas já se encontravam em plena 

floração, o que pode ter dificultado os vingamentos devido à acumulação excessiva de água 

sobre as flores (Figura 10).  

 

 
Figura 10 - Pormenor da acumulação excessiva de água sobre uma 

flor de amora. 

 

4.1.4 Peso das raízes, laterais frutíferos, vegetativos, estacas e frutos 
Em relação aos pesos secos das várias partes das plantas nas diferentes modalidades 

(Figura 11) constatou-se que as diferenças significativas entre cultivares (P<0,05) surgiram 

apenas ao nível dos ramos vegetativos, das raízes provenientes do caule e do peso das 

estacas (Quadro 7). 
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Figura 11 - Peso relativo de cada componente, na partição do peso seco em cada modalidade. 

(N=28 Karaka Black; N=34 Ouachita; N=6 Arapaho). 

 
Quadro 7 - Pesos secos das partes das plantas em que se verificaram 

diferenças significativas entre cultivares 

Cultivar 
Ramos vegetativos 

(g) 
Raízes do caule 

(g) 
Estacas 

(g) 

Ouachita 1,63 A 0,27 A 2,52 A 

Arapaho 0,66 AB 0,09 AB 2,40 AB 

Karaka Black 0,60 B 0,01 B 1,40 B 

    

EP 0,5 0,1 0,3 

Nível de significância P=0,02 P=0,01 P<0,001 
Teste de comparação múltipla de médias de Tukey para α=0,05, letras diferentes em coluna 
indicam valores estatisticamente diferentes. EP – Erro padrão para comparação. N=34 Ouachita; 
N=6 Arapaho; N=28 Karaka Black. 

 
Tendo em conta os resultados obtidos, pode concluir-se que a cultivar Ouachita produziu 

ramos vegetativos e raízes provenientes do caule mais fortes em relação à ‘Karaka Black’, 

não sendo a este nível significativamente diferente da cultivar Arapaho. O peso das estacas 

seguiu o mesmo padrão. 

Já diferenças significativas entre posições e interacções cultivar/posição, surgiram apenas 

ao nível do peso seco das estacas com um (P<0,001) para as duas situações (Quadro 8). A 

cultivar Arapaho não foi incluída nesta análise, dado não possuir nenhuma repetição de 
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estacas para a posição basal dos lançamentos, para além de possuir poucas repetições nas 

duas restantes posições. 

 
Quadro 8 - Pesos secos das estacas considerando a 

interacção cultivar/posição 

Cultivar Posição 
Estacas 

(g) 

Ouachita 

Basal 4,1 A 

Terço médio 2,8 B 

Topo 1,5 C 

Karaka Black 

Basal 1,1 C 

Terço médio 1,4 C 

Topo 1,2 C 

   

EP  0,35 

Nível de significância  P<0,001 
Teste de comparação múltipla de médias de Tukey para α=0,05, 
letras diferentes em coluna indicam valores estatisticamente 
diferentes. EP – Erro padrão para comparação. N=34 Ouachita; 
N=28 Karaka Black. 

 

Os valores médios dos pesos secos nas diferentes posições dos lançamentos só foram 

significativamente diferentes para a ‘Ouachita’, com diferenças entre todas as posições. As 

estacas mais pesadas foram as da base e as mais leves as provenientes do topo dos 

lançamentos. Já Lopez-Medina e Moore (1997) na propagação de estacas de segundo ano 

de amoras do tipo erecto, encontraram diferenças significativas na interacções 

cultivar/posição para o peso seco dos ramos e raízes.  
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4.2 Ensaio de estudo dos factores que influenciam o enraizamento de estacas de 
segundo ano 

Em estacas de segundo ano da cultivar Apache, sujeitas a diferentes condições de 

luminosidade, adição de sacarose e corte das estacas na base do gomo axilar, após 7 

semanas em câmara de crescimento não se observou a formação de raízes em nenhuma 

das estacas nas diferentes modalidades. Contudo, foram observadas e registadas 

diferenças na quantidade de callus formada nos cortes dos topos das estacas, assim como 

no corte realizado abaixo do gomo axilar. 

Apesar do sucesso de enraizamento de estacas de segundo ano ser variável e geralmente 

baixo (Takeda et al., 2011), Bray et al. (2003) conseguiram percentagens de enraizamento 

para a cultivar Apache de 38,1% no controlo dos seus ensaios de propagação de estacas de 

segundo ano com adição de IBA (ácido-indolbutírico). Nesse caso, a formação de raízes 

ocorreu ao fim de 5 semanas, contrariamente aos resultados deste ensaio, onde não houve 

formação de raízes nem na base das estacas nem na base dos gomos axilares. Assim, e 

apesar do genótipo ser um factor preponderante aquando da escolha da cultivar para o 

estabelecimento de amoras inermes do tipo erecto através de estacas caulinares 

atempadas, dado o comportamento recalcitrante de umas comparativamente com outras 

(Busby and Himelrick, 1999; Takeda et al. 2011) seria espectável produção de raízes.  

Este insucesso na obtenção de raízes pode estar relacionado com o tempo decorrido entre 

a colheita dos lançamentos e a realização do ensaio, ou seja, 3 meses em que foram 

conservados em câmara de frio. Neste período pode ter ocorrido uma perda da capacidade 

de enraizamento. Segundo Garrido et al., (1998) nos seus estudos em estacas de cravos, 

constatou-se que longos períodos de armazenamento a baixas temperaturas, podem levar a 

uma redução na taxa de produção de raízes adventícias, devido possivelmente a um 

aumento do metabolismo das auxinas endógenas das estacas e redução da concentração 

de amido. Para além deste facto, as estacas foram sujeitas ao longo de todo o ensaio, a 

uma perturbação mecânica diária devido à substituição da água dos recipientes, o que pode 

ter afectado a formação de raízes na base das estacas.    

 

4.2.1 Quantidade de callus formada nos cortes realizados nas extremidades das 
estacas e abaixo do gomo axilar 

Considerando os dois factores sacarose e luz como os mais fortemente envolvidos na 

formação de callus no topo das estacas (Quadro 9), através da realização do teste χ2 

conseguimos verificar a dependência ou independência da sua formação em relação a estes 

dois factores. 
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Quadro 9 - Número de estacas com e sem callus no topo das estacas 

para cada condição de luminosidade e sacarose 

Caso Luminosidade Sacarose Sem callus Com callus Subtotal 

1 L S 5 25 30 

2 L NS 3 26 29 

3 E S 10 9 19 

4 E NS 13 7 20 

  
Subtotal 31 67 98 

L - Luz.  S - Sacarose. 
E - Escuro.  NS - Não sacarose. 

 
Pelo teste χ2, obteve-se no caso da sacarose um valor da estatística X2=0,05 e P=0,828 e 

para a luz X2=22,39 com um P<0,001, donde se conclui que a formação de callus no topo 

das estacas depende da luz e não da aplicação de sacarose. Nas estacas sujeitas a 

condições de luz, 86,4 % desenvolveram callus no topo, uma percentagem 2,1 vezes 

superior à formação de callus das estacas sujeitas às condições de penumbra permanente, 

onde apenas 41 % das estacas formaram callus.      

Já em relação à formação de callus na base das estacas, e considerando mais uma vez os 

dois factores luz e sacarose (Quadro 10), pelo teste χ2 obteve-se para a sacarose um valor 

da estatística X2=6,68 e P=0,0097 e para a luz X2=31,41 com um P<0,001, donde se conclui 

que a formação de callus na base das estacas, depende tanto da luz como da aplicação de 

sacarose.  

 
Quadro 10 - Número de estacas com e sem callus na base das estacas 

para cada condição de luminosidade e sacarose 

Caso Luminosidade Sacarose Sem callus Com callus Subtotal 

1 L S 20 10 30 

2 L NS 7 22 29 

3 E S 19 0 19 

4 E NS 20 0 20 

  
Subtotal 66 32 98 

L - Luz.  S - Sacarose. 
E – Escuro . NS - Não sacarose. 

 

Das estacas sujeitas a condições de luz, 54,2 % desenvolveram callus, ao contrário das 

sujeitas às condições de penumbra permanente, onde nenhuma o formou. Já as estacas às 

quais foram realizadas adições de sacarose apresentaram menor percentagem de formação 

de callus na base (20 %) relativamente às que não foi adicionado este açúcar (45 %), ou 

seja, 2,25 vezes menos.  
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Pela realização do teste χ2 de independência da quantidade de callus formada no corte 

abaixo do gomo axilar em relação aos factores sacarose e luz (Quadro 11) verificou-se que 

a sacarose apresenta um valor da estatística X2=0,20 e P=0,6578 e a luz X2=18,50 com um 

P<0,001, donde se conclui que a quantidade de callus formada no corte depende da luz e 

não da adição de sacarose. 

 
Quadro 11 - Número de estacas com muita ou pouca formação de callus, 

no corte realizado na base do gomo axilar das estacas, para cada condição 

de luminosidade e sacarose 

Caso Luminosidade Sacarose Muito callus Pouco callus Subtotal 

1 L S 11 3 14 

2 L NS 9 4 13 

3 E S 0 10 10 

4 E NS 1 5 6 

  
Subtotal 21 22 43 

L - Luz.  S - Sacarose. 
E - Escuro.  NS - Não sacarose. 

 
Nas estacas em que foi realizado um corte abaixo do gomo axilar, as que se encontravam 

sob condições de luminosidade, 74 % produziram muito callus no corte, contra apenas 6,25 

% em relação às que se encontravam na penumbra, ou seja, 11,8 vezes menos.  

Como se pode verificar, a formação de callus quer no topo e na base das estacas e no corte 

realizado abaixo do gomo axilar, é dependente da luz, sendo que quer num caso quer no 

noutro, esta condição aumentou a quantidade de callus formada. Este facto dever-se-á em 

grande medida à maior actividade fotossintética apresentada por estas estacas 

comparativamente às da penumbra, tornando-as metabolicamente mais activas, produzindo 

consequentemente mais callus. Em relação ao facto da adição de açúcar ter diminuído a 

formação de callus na base das estacas, vem de encontro às reservas apontadas por 

Agulló-Antón et al. (2011) de que a resposta à aplicação de açúcares durante a formação 

das raízes adventícias depende do genótipo, da concentração e do tipo de açúcar utilizado, 

das condições de luminosidade e em particular da fase de enraizamento. 

Numa análise das extremidades das estacas, através da escala que contempla 5 níveis 

respeitantes à percentagem da área coberta de callus nos cortes realizados no topo e na 

base das estacas, obtemos diferentes distribuições pelas várias classificações entre os 

vários tratamentos (Quadros 12 e 13).  
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Quadro 12 - Percentagem de estacas, correspondentes a cada classificação da 

percentagem da área do corte do topo da estaca coberta com callus 

Luminosidade Corte Sacarose 1 2 3 4 5 Nº estacas 

L C S 21% 0% 50% 29% 0% 14 

L C NS 15% 31% 15% 31% 8% 13 

L NC S 13% 44% 31% 6% 6% 16 

L NC NS 6% 13% 69% 13% 0% 16 

E C S 70% 20% 10% 0% 0% 10 

E C NS 67% 33% 0% 0% 0% 6 

E NC S 33% 67% 0% 0% 0% 9 

E NC NS 64% 36% 0% 0% 0% 14 
L - Luz.  C - Corte  S - Sacarose. 
E - Escuro.  NC - Não corte NS - Não sacarose. 
1 – Sem formação callus; 2 – 25 % da área do corte coberta de callus; 3 – 50 %; 4 – 75 %;  
5 – 100 %. 

 
Quadro 13 - Percentagem de estacas, correspondentes a cada classificação da 

percentagem da área do corte da base da estaca coberta com callus 

Luminosidade Corte Sacarose 1 2 > 3 Nº estacas 

L C S 57% 43% 0% 14 

L C NS 38% 62% 0% 13 

L NC S 75% 19% 6% 16 

L NC NS 13% 88% 0% 16 

E C S 100% 0% 0% 10 

E C NS 100% 0% 0% 6 

E NC S 100% 0% 0% 9 

E NC NS 100% 0% 0% 14 
L - Luz.  C - Corte  S - Sacarose. 
E - Escuro. NC - Não corte NS - Não sacarose. 
1 – Sem formação callus; 2 – 25 % da área do corte coberta de callus; > 3 – Mais de 50 % da área do 
corte coberta de callus. 

 
Em condições de escuro houve menor formação de callus no topo das estacas e ausência 

de formação na base (Quadros 12 e 13). 

O facto do substrato escolhido ter sido a água, não deveria ter afectado nem inibido a 

formação de callus e raízes na base das estacas, uma vez que, segundo Takeda et al. 

(2011) no seu estudo de propagação de estacas de segundo ano com um nó, onde utilizou 

três diferentes substratos onde se incluía a água, não se verificarem diferenças significativas 

entre eles em relação à sua influência no enraizamento em condições de baixa 

luminosidade. Já Eliasson (1978) observa que no caso de estacas de Pisum sativum a 

formação de raízes é dependente dos produtos fotossintetizados após a excisão das 
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estacas, e que o número de raízes aumenta com o aumento da radiação fornecida à parte 

foliar das estacas, sendo que o seu fornecimento à parte basal destas tem um efeito inibidor 

na formação de raízes. Neste ensaio, a condição de penumbra pode não ter atingido um 

nível de radiação suficientemente baixo, que evitasse o efeito inibidor da luz na base das 

estacas em relação à formação de raízes.  

Para a quantidade de callus formada no corte realizado abaixo do gomo axilar, segundo 

uma escala de 1 a 3, obtiveram-se os resultados apresentados no Quadro 14. 

 
Quadro 14 - Percentagem de estacas, correspondentes a 

cada classificação da quantidade de callus formada no corte 

realizado abaixo do gomo axilar.   

Luminosidade Sacarose 1 2 3 Nº estacas 

L S 0% 21% 79% 14 

L NS 0% 31% 69% 13 

E S 0% 100% 0% 10 

E NS 0% 83% 17% 6 
L - Luz.  S - Sacarose. 
E - Escuro.  NS - Não sacarose. 
1 – Sem formação callus; 2 – corte fechado; 3 – formação abundante de 
callus. 

 
No corte realizado abaixo do gomo axilar nos tratamentos LS, LNS, ES e ENS, o maior 

número de estacas, em relação à quantidade de callus formada, recaiu respectivamente nas 

classificações: 3, 3, 2 e 2. Com formação de callus em todos os tratamentos. 

 

4.2.2 Percentagem de sobrevivência, após 7 semanas em câmara de crescimento 
Nas percentagens de sobrevivência (Quadro 15) apesar das várias modalidades revelarem 

diferenças consideráveis, a ANOVA não revelou diferenças significativas para os três 

factores. Este facto deve-se à pouca robustez do ensaio, uma vez que apenas foram 

utilizadas 16 estacas por modalidade. No entanto, o valor P mais baixo foi o apresentado 

pela luminosidade, com um valor de 0,13. 
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Quadro 15 - Taxa de sobrevivência das estacas, para as diferentes 

modalidades após 7 semanas em câmara de crescimento 

Luminosidade Corte Sacarose Nº sobreviventes % sobrevivência 

L C S 12 75,0 

L C NS 9 56,3 

L NC S 11 68,8 

L NC NS 13 81,3 

E C S 6 37,5 

E C NS 2 12,5 

E NC S 4 25,0 

E NC NS 10 62,5 
L - Luz.  C - Corte  S - Sacarose. 
E - Escuro.  NC - Não corte NS - Não sacarose. 
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4.3 Ensaio de dupla produção de amoras na época e fora de época 
4.3.1 Avaliações biométricas das três plantas seleccionadas na modalidade não 

corte, para cada cultivar: 

 Número de lançamentos primários por planta 
O número de lançamentos primários nas plantas não cortadas à rasa (Figura 12) reflecte, 

para além do comportamento natural de cada cultivar para a produção de lançamentos 

primários, a poda de Inverno realizada no ano de 2010 e a juvenilidade destas plantas, dado 

este ser o primeiro ano de produção. No grupo das amoras prostradas a cultivar que 

apresentou menor número de lançamentos primários foi a ‘Silvan’, com uma média de 1,3 

lançamentos por planta. Nos híbridos, quer a cultivar Logan Thornless quer a ‘Boysenberry’ 

não apresentaram diferenças entre si a este nível, com a produção de 1,6 e 2 lançamentos 

primários por planta respectivamente. A cultivar erecta Ouachita produziu 2,6 lançamentos 

primários por planta e as semi-erectas ‘Loch Tay’ e ‘Chester Tornless’ 2,6 e 2 lançamentos 

respectivamente. 

 

 
Figura 12 - Número de lançamentos primários por planta. (N=3 plantas. As barras representam 

duas vezes o erro padrão da média). Nota: Para as cultivares Olallie, Karaka Black e Boysenberry 

SE=0. 

 

 Número de lançamentos secundários por lançamento primário 
Em relação ao número de lançamentos secundários por lançamento primário (Quadro 16), 

mais uma vez há que ter em conta que este número para além de traduzir uma tendência 

natural de cada cultivar para ramificar, traduz também a poda de Inverno realizada no ano 
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de 2010, que segue como padrão, a eliminação de todos os lançamentos secundários que 

cresçam para a entre-linha. 

 
Quadro 16 - Número lançamentos secundários por lançamentos 

primários (médias ± erros padrão da média) 

Cultivar Tipo 
Nº lançamentos 
secundários por 

lançamento primário 

Olallie Prostrado 2,7 ± 0,8 

Silvan Prostrado 6,0 ± 0,9 

Karaka Black Prostrado 2,7 ± 0,3 

Kotata Prostrado 6,2 ± 1,0 

Logan Thornless Híbrido 1,6 ± 0,7 

Boysenberry Híbrido 2,2 ± 0,7 

Ouchita Erecto 2,0 ± 0,7 

Loch Tay Semi-erecto 1,0 ± 0,4 

Chester Thornless Semi-erecto 0,8 ± 0,7 
 

Como se pode constatar pela análise do quadro anterior, para o grupo das amoras 

prostradas, o número de lançamentos secundários é claramente superior nas cultivares 

Silvan e Kotata, com 6 e 6,2 lançamentos secundários por lançamento primários 

respectivamente. No grupo das amoras híbridas não se verificam diferenças entre os 

híbridos presentes. A cultivar erecta apresentou 2 lançamentos secundários em média por 

lançamento primário. Por fim, no caso das semi-erectas o número de secundários registado 

foi bastante baixo, 1 e 0,8 respectivamente par as cultivares Loch Tay e Chester Tornless.  

Segundo os estudos de Takeda (2002) a produção por planta está relacionada com o 

número de lançamentos secundários, uma vez que com o aumento dos lançamentos 

secundários, também aumenta o número de gomos axilares por planta. Contudo, a 

produtividade por planta não é directamente proporcional ao número de potenciais gomos 

florais presentes. Esta constatação parece dever-se a um comportamento compensatório 

das plantas severamente podadas, pelo aumento da percentagem de abrolhamento dos 

gomos remanescentes, de gomos secundários e aumento do número de flores por 

inflorescência (Takeda, 2002). 

Analisando o número de lançamentos secundários apresentado pelas várias cultivares neste 

ensaio, através de podas mais ou menos severas, o seu número pode ser ajustado 

consoante os objectivos produtivos. Segundo os estudos de Takeda (2002) e tendo em 

conta que a extensão do período produtivo se relaciona com o tamanho das inflorescências, 

uma produção mais concentrada pode ser alcançada se os ramos de fruta forem menos 
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vigorosos, isto é, com menos flores por inflorescência. Este objectivo pode ser conseguido 

se as plantas forem apenas ligeiramente podadas. Já podas mais severas, levarão a um 

aumento do abrolhamento, à formação de ramos de fruto mais vigorosos com 

inflorescências maiores e uma maior percentagem de produção proveniente de gomos 

secundários. As podas severas levarão por isso segundo este autor à extensão das épocas 

de produção.    

 

 Diâmetro da base dos lançamentos primários e secundários 
Em todas as cultivares verificou-se que o diâmetro dos lançamentos secundários é inferior 

ao dos lançamentos primários (Figura 13) tendo-se registado a maior diferença de 5,48 mm 

para a cultivar Ouachita. A menor diferença entre estes dois tipos de lançamentos pertenceu 

à cultivar Loch Tay, com uma diferença de 1,99 mm. 

  

 
Figura 13 - Diâmetro da base dos lançamentos primários e secundários (N=3 plantas. As barras 

representam duas vezes o erro padrão da média). 

 

 Comprimento do entre-nó dos lançamentos primários e secundários 
Também em relação ao comprimento dos entre-nós (Figura 14) se verificou para todas as 

cultivares que o comprimento nos lançamentos secundários é inferior ao dos lançamentos 

primários. No caso dos lançamentos primários, o entre-nó mais longo verificou-se para a 

cultivar Ouachita e o mais curto para a ‘Karaka Black’ com 8,8 e 5 cm de comprimento 

respectivamente. Já a maior e menor diferença entre o comprimento dos entre-nós dos 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Olallie Silvan Karaka Black Kotata Logan 
Thornless

Boysenberry Ouachita Loch Tay Chester 
Thornless

m
m

Cultivar

Lançamentos primários Lançamentos secundários



Resultados e discussão 
 

49 
 

lançamentos primários e secundários, coube às cultivares Chester Tornless e Olallie, com 

2,8 e 0,8 cm de diferença respectivamente. 

  

 
Figura 14 - Comprimento do entre-nó dos lançamentos primários e secundários (N=3 plantas. As 

barras representam duas vezes o erro padrão da média). 

 

O comprimento do entre-nó é um factor importante na caracterização das cultivares, dado 

traduzir o número de nós característico de cada cultivar por unidade de comprimento dos 

seus lançamentos. Segundo Takeda (2002) a produtividade nas amoras é dependente em 

parte do número de nós (gomos) deixado por planta após a poda de Inverno. Contudo, o 

número de nós nem sempre se relaciona com a produtividade, dado nem todos os gomos 

primários e secundários produzirem um ramo de fruto. 

 

 Percentagem de abrolhamento 
Nas várias cultivares (Figura 15) observou-se uma clara diferença de comportamento na 

percentagens de abrolhamento, o que pode denotar uma diferente adaptabilidade destas às 

condições climáticas da região do Sudoeste Alentejano, em particular no que às horas de 

frio diz respeito, dado as horas de frio disponíveis nesta região variam entre as 300 e as 400 

horas (P. Oliveira, comunicação pessoal).  
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Figura 15 - Percentagem de abrolhamento por cultivar (N=3 plantas. As barras representam 

duas vezes o erro padrão da média). 

 

Considerando que as taxas de abrolhamento obtidas dependeram apenas da relação entre 

as horas de frio fornecidas e as requeridas pelas diferentes cultivares, constata-se que as 

cultivares que apresentaram as taxas de abrolhamento mais baixas, entre os 40 % e os 70 

%, foram a ‘Silvan’, ‘Kotata’, ‘Logan Thornless’, ‘Loch Tay’ e ‘Chester Thornless’. Já as 

maiores percentagens de abrolhamento, entre os 70 % e os 100 %, foram conseguidas com 

as cultivares: ‘Olallie’, ‘Karaka Black’, ‘Boysenberry’ e ‘Ouachita’. Numa análise segundo os 

tipos de amoras presentes, as que apresentaram melhores abrolhamentos no tipo prostrado 

foram as cultivares Olallie e Karaka Black com abrolhamentos de 83,4 % e 79,2 % 

respectivamente. Nas amoras híbridas, claramente a que apresentou maior percentagem de 

abrolhamento foi a cultivar Boysenberry, com 92,9 %. No tipo erecto, representado apenas 

pela cultivar Ouachita, esta alcançou um abrolhamento de 82,7 %. Para os tipos semi-

erectos, nem a cultivar Loch Tay nem a cultivar Chester Thornless apresentaram 

abrolhamentos além dos 70 %.  

Apesar de ainda pouco se saber sobre as necessidades de frio exactas de muitas cultivares, 

segundo Clark et al. (2007) vários estudos têm sido levados a cabo nos últimos anos 

relativamente a este aspecto para diferentes cultivares de amoras. 

É contudo reconhecido, que as amoras possuem baixas necessidades em horas de frio. 

Comparativamente com as framboesas, que requerem normalmente 800 a 1700 horas de 

frio, as amoras só exigem 200 a 600 horas (Warmund e Byers, 2002). Relativamente aos 

estudos existentes a este nível, segundo Clark et al. (2007) as cultivares da Florida, 
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Arcansas ou Texas, tendem a apresentar reduzidas necessidades em horas de frio, assim 

como as populações de R. ursinus da costa central da Califórnia. Em relação às 

necessidades específicas já determinadas por outros estudos, só foi possível recolher 

informação sobre as necessidades em frio para as cultivares Karaka Black, Ouachita e 

Chester Thornless. No caso da Karaka Black, esta tem revelado adaptação a regiões com 

poucas horas de frio (Hall et al., 2003). As necessidades em horas de frio da cultivar 

Ouachita não foram determinadas, contudo, em regiões com 600 horas de frio (< 7 ºC) 

ocorreu o abrolhamento total desta cultivar. A ‘Chester Thornless’ possui maiores 

necessidades em frio, cerca de 800 horas (Takeda et al., 2002). 

 

 Percentagem de abrolhamento dos lançamentos primários e secundários 
Para a percentagem de abrolhamento, nos lançamentos primários e secundários nas várias 

cultivares (Figura 16) não se verificaram diferenças para a ‘Olallie’, ‘Logan Thornless’ e 

‘Ouachita’. Já nas restantes, existiram diferenças, sendo que os lançamentos secundários 

apresentaram sempre uma percentagem de abrolhamento menor do que a dos lançamentos 

primários. A maior diferença verificou-se para a cultivar Chester Thornless onde os 

lançamentos secundários apresentaram um abrolhamento de apenas 30 %, ou seja, 48 % 

menor do que o apresentado pelos lançamentos primários na mesma cultivar. 

 

Figura 16 - Percentagem de abrolhamento dos lançamentos primários e secundários (N=3 

plantas. As barras representam duas vezes o erro padrão da média). 
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 Percentagem de ramos frutíferos no total de gomos abrolhados 

No total de gomos abrolhados (Quadro 17), podemos considerar que para todas as 

cultivares, praticamente todos os gomos abrolhados produziram um ramo de fruto, 

encontrando-se por isso diferenciados à data dos abrolhamentos. 

 
Quadro 17 - Percentagem de ramos frutíferos do total de gomos 

abrolhados por cultivar (médias ± erros padrão da média). 

Cultivar Tipo % Ramos frutíferos 

Olallie Prostrado 99,7 ± 0,32 

Silvan Prostrado 99,5 ± 0,48 

Karaka Black Prostrado 100 ± 0,00 

Kotata Prostrado 99,2 ± 0,71 

Logan Thornless Híbrido 98,6 ± 0,93 

Boysenberry Híbrido 100 ± 0,00 

Ouchita Erecto 98,7 ± 0,73 

Loch Tay Semi-erecto 100 ± 0,00 

Chester Thornless Semi-erecto 99,3 ± 0,70 
N = 3 plantas. 

 
Como já foi referido, segundo Takeda et al. (2002) nas amoras prostradas os primórdios 

florais diferenciam-se no Outono, já nos tipos erectos testados, essa diferenciação ocorreu 

entre Outubro e Dezembro consoante a região onde as plantas estavam instaladas, e no 

caso da cultivar semi-erecta ‘Chester Thornless’, esta manteve-se indiferenciada até à 

Primavera. Ainda segundo Takeda et al. (2002), o início, progressão e conclusão do 

desenvolvimento reprodutivo nas amoras, apresenta-se altamente variável entre cultivares e 

aparentemente influenciável pelas condições climáticas prevalecentes (exemplo da 

temperatura) para além de alguns factores internos.   

 

 Abrolhamento dos lançamentos primários e secundários nas diferentes 
posições dos lançamentos 

No abrolhamento dos gomos dos lançamentos primários segundo a sua posição no 

lançamento (Figura 17 e Anexo II) para as cultivares em que se verificaram diferenças entre 

posições, estas surgiram recorrentemente entre as posições extremas, isto é, entre a 

percentagem de abrolhamento dos gomos da base e do topo dos lançamentos primários. No 

caso das cultivares Silvan e Loch Tay, o abrolhamento na base dos lançamentos foi maior. 

Já as cultivares Kotata, Logan Tornless e Chester Thornless seguiram uma tendência 

contrária, com as percentagens mais elevadas a ocorrerem no topo dos lançamentos. 
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Figura 17 - Percentagem de abrolhamentos nas diferentes posições dos lançamentos primários. 

(N=3 plantas. As barras representam duas vezes o erro padrão da média). 

 
Os lançamentos secundários não surgiram nas 3 posições em todas as cultivares. No seu 

abrolhamento, as diferenças mais significativas entre posições (Figura 18), verificaram-se na 

‘Silvan’, ‘Karaka Black’ e ‘Logan Thornless’. 

 

 
Figura 18 - Percentagem de abrolhamento nas diferentes posições dos lançamentos secundários. 

(N=3 plantas. As barras representam duas vezes o erro padrão da média). 

 
Nos estudos de Takeda et al. (2002) em que amoras de hábito de crescimento erecto e 

semi-erecto sofreram uma poda dos lançamentos primários no verão a uma altura de 1,5 a 
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de 30 a 50 cm, observou-se que o número de gomos por lançamento secundário se cifrou 
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entre os 10 e os 15 sendo que o desenvolvimento destes lançamentos secundários 

localizados a uma altura entre 1,0 e 1,5 metros de altura foi bastante uniforme e nada 

afectado pela sua posição no lançamento principal. 

4.3.2 Avaliação dos ramos de fruto marcados nas três plantas seleccionadas em 
cada cultivar, no terço médio de lançamentos principais: 

 Número de flores por inflorescência 
O número de flores por inflorescência nas várias cultivares (Figura 19) foi relativamente 

uniforme dentro dos vários tipos de amoras presentes neste ensaio. A única cultivar que se 

destacou dentro do seu grupo foi a cultivar Kotata nas prostradas, com um valor médio de 8 

flores por inflorescência, superior ao apresentado pelas restantes cultivares deste tipo. Já 

entre os vários tipos, as amoras que produziram o número mais elevado de flores por 

inflorescência foram as do tipo semi-erecto. 

 

 
Figura 19 - Número de flores por inflorescência (N=3 ramos de fruto. As barras representam 

duas vezes o erro padrão da média). Nota: Para a cultivar Ouachita SE=0. 

 

 Padrão de maturação dos frutos nas inflorescências 

Dos vários ramos de fruto marcados no terço médio dos lançamentos primários das várias 

cultivares, as inflorescências destas seguiram um padrão de maturação semelhante dentro 

dos vários tipos de amora presentes (Anexo III). Nas amoras do tipo prostrado: ‘Kotata’, 

‘Silvan’, ‘Olallie’ e ‘Karaka Black’, assim como nos híbridos, também eles de hábito 

prostrado: ‘Logan Thornless’ e ‘Boysenberry’, o primeiro fruto a amadurecer foi claramente o 

cimeiro da inflorescência, seguindo-se depois a maturação dos restantes em sentido 
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basipetal. Estes resultados vão de encontro ao padrão de floração descrito por Takeda e 

Wisniewski (1989) e Moore e Skirvin (1990) que afirmam respectivamente que a sequência 

de floração nas inflorescências das amoras aculeadas é basípeto e que as cultivares 

prostradas possuem inflorescências do tipo cimeira, em que a primeira flor a abrir é a 

central.  

Para a única cultivar erecta presente neste ensaio (‘Ouachita’) também se observou que os 

dois primeiros frutos a amadurecerem eram exteriores do cacho, sendo que o fruto cimeiro 

foi o terceiro a amadurecer. Também neste caso, segundo Moore e Skirvin (1990) nas 

amoras erectas as flores exteriores dos cachos abrem primeiro.   

Por fim, nas amoras de hábito semi-erecto: ‘Loch Tay’ e ‘Chester Thornless’, apesar de não 

se observar um comportamento claro de amadurecimento acrópeto dentro da inflorescência 

após a maturação da flor terminal, esta tendência está presente. Para confirmar este 

comportamento seria necessário ter realizado uma amostragem maior de inflorescências 

para uma caracterização mais fidedigna do padrão de maturação. Contudo, estes resultados 

vão de encontro ao padrão descrito por Takeda (1987) para as amoras do tipo semi-erecto, 

em que a sequência de floração numa inflorescência começa com a flor terminal do eixo 

primário, à qual se segue a flor terminal do eixo secundário. Após a floração da flor terminal 

dos eixos secundários a floração segue um desenvolvimento acrópeto a uma taxa 

constante. 

 
4.3.3 Datas de início e fim de produção e análise quantitativa das produções por 

planta 
Pela análise da figura 20 relativa às datas de início (5 % da produção total) e fim (95 % da 

produção total) de produção e duração dos ciclos produtivos (Quadro 18) dos vários tipos de 

amoras, verifica-se que as cultivares mais precoces foram as do tipo prostrado e as híbridas, 

seguidas da cultivar erecta e por fim as semi-erectas.  

 

 
Figura 20 - Datas de início e término da produção para as diferentes cultivares. 
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Todas a cultivares do tipo prostrado e híbridos começaram a sua época de colheita entre a 

segunda e a quarta semana de Maio. A cultivar erecta começou o seu ciclo produtivo na 

última semana de Maio, e as duas cultivares semi-erectas entre a segunda e a última 

semana de Junho. Numa análise segundo os vários tipos, verifica-se que as cultivares mais 

precoces do tipo prostrado começaram a sua produção duas semanas antes do tipo erecto, 

e este duas ou cinco semanas antes dos tipos semi-erectos, para as cultivares Loch Tay e 

Chester Thornless, respectivamente. 

Este resultados vão de encontro aos intervalos apontados por Clark et al. (2007) segundo o 

qual nos climas temperados, as cultivares mais precoces do tipo prostrado amadurecem 2 a 

3 semanas antes das cultivares mais precoces do tipo erecto. Já as erectas amadurecem 3 

a 4 semanas antes das semi-erectas.  

Em relação à duração dos ciclos produtivos para o tipo prostrado e híbridos, verificamos que 

estes podem variar consoante as cultivares entre 14 e 34 dias, para o caso das cultivares 

Kotata e Karaka Black, respectivamente. Já as cultivares do tipo semi-erecto, destacam-se 

claramente por possuírem ciclos produtivos mais longos, relativamente aos outros tipos de 

amora, com uma duração do seu ciclo produtivo de aproximadamente 6 semanas para as 

duas cultivares Loch Tay e Chester Thornless. 

 
Quadro 18 - Duração do ciclo produtivo das diferentes 

cultivares em dias e semanas 

Cultivar Tipo 
Duração ciclo produtivo 

Dias Semanas 

Olallie Prostrado 21 3,0 

Silvan Prostrado 29 4,0 

Karaka Black Prostrado 34 4,8 

Kotata Prostrado 14 2,0 

Logan Thornless Híbrido 19 2,7 

Boysenberry Híbrido 21 3,0 

Ouchita Erecto 26 3,7 

Loch Tay Semi-erecto 42 6,0 

Chester Thornless Semi-erecto 43 6,1 
 

Comparativamente com os estudos de Oliveira e Lopes-da-Fonseca (2000) realizado com 

as mesmas cultivares ou outras representativas dos vários tipos de amoras, verificou-se que 

neste ensaio realizado em túneis, as entradas em produção ocorreram até um mês antes 

das reportadas para o ar livre, apresentando ainda ciclos produtivos mais concentrados 

relativamente à produção ao ar livre. 



Resultados e discussão 
 

57 
 

Segundo Takeda (1987) uma das características das amoras semi-erectas prende-se com o 

seu período de colheita normalmente superior a 6 semanas.  

As produções por planta foram bastante variáveis entre cultivares e mesmo entre cultivares 

pertencentes ao mesmo tipo de amora (Figura 21).  

Numa análise das produções por plantas das várias cultivares, independentemente do tipo a 

que pertencem, verificou-se que a cultivar mais produtiva foi a Chester Thornless com uma 

produção média de 4619 g por planta. A menos produtiva foi a cultivar Logan Thornless, 

com uma produção por planta de apenas 762 g. 

Segundo os vários tipos, dentro das cultivares prostradas a mais produtiva foi a cultivar 

Karaka Black com uma produção média por planta de 3054 g. Nas amoras híbridas, 

claramente a mais produtiva foi a ‘Boysenberry’ com uma produção de 4108 g em média por 

planta. A única cultivar erecta presente no ensaio produziu 2281 g por planta. Por fim, para o 

tipo semi-erecto, a cultivar Chester Thornless foi a mais produtiva, com uma produção 3,6 

vezes superior à obtida com a cultivar Loch Tay. 

 

 
Figura 21 - Produções por planta nas diferentes cultivares (N=3 plantas. As barras 

representam duas vezes o erro padrão da média). 

 
Considerando a densidade de plantação utilizada nos túneis deste ensaio, num hectare 

teríamos uma densidade de 2770 plantas. Considerando as produções obtidas por planta 

apresentadas anteriormente nas várias cultivares, fazendo a extrapolação para o hectare 

obteríamos as produções apresentadas no quadro 19. Estas produções encontram-se na 

sua generalidade abaixo das obtidas por Oliveira e Lopes-da-Fonseca (2000) numa 
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produção de ar livre na mesma região. Contudo, é importante referir que para esse ensaio 

as produções reportadas resultaram de plantas mais velhas e com um maior número de 

lançamentos primários por planta.  

Ao nível das produções por planta, é importante referir que estas dizem respeito às 

produções sem distinção entre comercializável e refugo, dado a maioria dos frutos do ensaio 

se encontrarem atacados pelo ácaro eriofídeo Acalitus essigi (Hassan) o que inviabiliza a 

comercialização dos frutos. Os frutos atacados por este ácaro não desenvolvem uma cor 

normal das suas drupéolas, sendo que estas não amadurecem, permanecendo sempre com 

uma cor verde ou vermelha brilhante (Ellis et al., 1991).    

 
Quadro 19 - Produção por planta e produção por hectare estimada 

Cultivar Tipo 
Produção por planta 

(g) 
Produção por hectare 

(Kg) 

Olallie Prostrado 1948 5397 

Silvan Prostrado 1551 4297 

Karaka Black Prostrado 3054 8454 

Kotata Prostrado 1500 4154 

Logan Thornless Híbrido 762 2111 

Boysenberry Híbrido 4108 11379 

Ouachita Erecto 2282 6320 

Loch Tay Semi-erecto 1293 3582 

Chester Thornless Semi-erecto 4619 12795 
Densidade de plantação/ha – 2770 plantas. 

 
Em relação aos pesos médios por fruto obtidos nas diferentes cultivares (Quadro 20), estes 

foram sempre inferiores, no caso das amoras prostradas e híbridas, aos valores 

referenciados na bibliografia a este nível. Já para as cultivares erecta e semi-erectas, os 

valores obtidos para o peso médio dos frutos neste ensaio, foram iguais ou superiores aos 

descritos nessas mesmas referências para estas cultivares. 
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Quadro 20 - Peso médio por fruto para as diferentes 

cultivares de amora (médias de 3 plantas ± erros padrão 

da média) 

Cultivar Tipo 
Peso por fruto 

(g) 

Olallie Prostrado 4,5 ± 0,24 

Silvan Prostrado 5,6 ± 0,25 

Karaka Black Prostrado 7,8 ± 0,52 

Kotata Prostrado 5,9 ± 0,39 

Logan Thornless Híbrido 4,4 ± 0,24 

Boysenberry Híbrido 6,4 ± 0,30 

Ouachita Erecto 7,6 ± 0,33  

Loch Tay Semi-erecto 6,2 ± 0,23 

Chester Thornless Semi-erecto  7,4 ± 0,31 
 

4.3.4 Caracterização dos lançamentos do ano capazes de alcançar as caixas de 
enraizamento 

As cultivares Silvan e Kotata não foram incluídas neste estudo específico dos lançamentos 

do ano, dado o número de plantas existente nas suas modalidades corte à rasa e não corte 

não ter sido igual ao das restantes cultivares. 

Nos quadros 21 e 22 estão representadas as características dos lançamentos do ano, 

considerando os factores significativos (corte e cultivar). O corte dos lançamentos de 

segundo ano não afectou significativamente o número de lançamentos do ano, mas afectou 

significativamente o comprimento (P<0,001), o diâmetro (P=0,04) e o número final de nós 

(P<0,001) destes. Os lançamentos do ano das plantas da modalidade corte à rasa 

apresentaram ainda maior comprimento e maior número de nós, mas menores diâmetros. 

Em relação às cultivares, o comprimento dos lançamentos foi diferente (P<0,001) na cultivar 

Boysenberry, que apresentou lançamentos significativamente maiores comparativamente 

com as restantes. Para o diâmetro da base só se verificaram diferenças (P<0,001) para as 

cultivares Ouachita e Chester Thornless, que apresentaram um diâmetro dos lançamentos 

do ano superior ao das restantes cultivares, 18,4 e 15,5 mm respectivamente. Para o 

número de nós, verificaram-se diferenças (P<0,001) entre as várias cultivares, sendo que a 

cultivar Karaka Black foi aquela que apresentou o maior número de nós e a cultivar Ouachita 

o  menor, 77,7 e 47,0, respectivamente. 
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Quadro 21 - Características dos lançamentos do ano em função do corte 

Corte Nº de 
lançamentos 

Comprimento 
(cm) 

Diâmetro base 
(mm) 

Nº de 
nós 

Rasa 3,6 455,2 A 11,8 B 64,9 A 

Não corte 2,9 394,5 B 12,4 A 56,4 B 

     

EP 0,4 7,9 0,3 1,0 

Nível de 
significância 0.06 P<0,001 0,04 P<0,001 

Teste de comparação múltipla de médias de Tukey para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores estatisticamente 
diferentes. EP – Erro padrão para comparação. N = 127 lançamentos à rasa e N=98 lançamentos não corte (não cortados). 

 
Quadro 22- Características dos lançamentos do ano em função da cultivar 

Cultivar Nº de 
lançamentos 

Comprimento 
(cm) 

Diâmetro base 
(mm) 

Nº de 
nós 

Olallie 3,1 404,2 B 10,4 C 65,4 B 

Karaka Black 3,1 419,9 B 9,8 C 77,7 A 

Logan Thornless 3,7 401,4 B 9,5 C 59,6 C 

Boysenberry 3,5 512,7 A 10,2 C 67,9 B 

Ouachita 3,8 412,7 B 18,4 A 47,0 E 

Loch Tay 2,6 318,1 B 11,1 C 51,5 DE 

Chester Thornless 2,9 431,4 B 15,5 B 55,4 CD 

     

EP 0,4 14,8 0,5 2,0 

Nível de 
significância 

N.S. P<0,001 P<0,001 P<0,001 

Teste de comparação múltipla de médias de Tukey para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam valores estatisticamente 
diferentes. EP – Erro padrão para comparação. N= 42 Boysenberry; N=34 Chester Thornless; N=37 Karaka Black; N=31 Loch 
Tay; N=44 Logan; N=37 Olallie; N=46 Ouachita. 

 
Os únicos estudos existentes, relativos ao efeito do corte dos lançamentos de segundo ano 

sobre os lançamentos do ano, foram os levados a cabo por Cortell e Strik (1997) na amora 

‘Marion’ do tipo prostrado. A maioria dos estudos existentes a este nível são relativos à 

cultura da framboesa. Alguns dos resultados dos estudos de Cortell e Strik (1997) realizados 

nos anos de 1993 e 1994 vêm ao encontro dos obtidos com as modalidades corte à rasa e 

não corte deste estudo de dupla produção, dado Cortell e Strik (1997) terem verificado que 

para as plantas às quais foram eliminados os lançamentos de segundo ano, estas só 

produziram um número superior de lançamentos do ano no primeiro ano de ensaio, não se 

verificando a mesma tendência no segundo ano. Para além disso, o aumento do número de 

lançamentos, não se traduziu num aumento de produção, dado estes apresentarem 
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menores percentagens de abrolhamento. Neste ensaio, contrariamente aos resultados 

obtidos por Cortell e Strik (1997) o comprimento e número de nós dos lançamentos do ano 

foi significativamente maior para a modalidade corte à rasa comparativamente à modalidade 

não corte. Cortell e Strik (1997) só observaram diferenças significativas a este nível nos 

lançamentos secundários dos lançamentos do ano provenientes de plantas sem 

lançamentos de segundo ano, dado apresentarem lançamentos secundários com maior 

número de nós, para além de um comprimento superior. 

4.3.5 Parâmetros biométricos dos novos lançamentos emergidos dos diferentes 
tratamentos de enraizamento estabelecidos 

Considerando os diferentes tratamentos, o número final de lançamentos obtidos por cultivar 

foi variável de acordo com o quadro 23, consequentemente os dados foram analisados 

cultivar a cultivar.  

 
Quadro 23 - Número de lançamentos novos obtidos 

para todas as cultivares nos vários tratamentos 

Cultivar MP CA DM MS Total 

Olallie 15 0 16 7 38 

Silvan 3 0 0 4 8 

Karaka Black 0 0 0 6 6 

Kotata 0 0 5 4 9 

Logan Thornless 0 0 0 0 0 

Boysenberry 8 0 15 6 29 

Ouachita 8 0 9 7 24 

Loch Tay 0 0 0 3 3 

Chester Thornless 3 0 2 7 12 
MP – mergulhia de ponta. CA – Mergulhia de ponta seguida de 
passagem por câmara de frio durante 15 dias. DM – desponta de 
20 cm dos lançamentos, seguida de mergulhia de ponta.  
MS – mergulhia simples 

 

O tratamento CA (mergulhia de ponta e passagem por câmara de frio durante 15 dias após 

“desmame”) não foi realizado para as cultivares Olallie, Ouachita e Boysenberry, dado à 

data da realização do “desmame” já existirem novos lançamentos neste tratamento. Já em 

relação às restantes cultivares, nenhuma produziu novos lançamentos após passagem do 

raizame por câmara de frio até à realização do último registo. Na cultivar Logan Thornless 

não se obtiveram novos lançamentos em nenhum dos tratamentos realizados. Para as 

cultivares em que apenas um tratamento resultou na produção de novos lançamentos, 

exemplo da ‘Karaka Black’ e ‘Loch Tay’, foi realizada apenas uma análise descritiva dos 

novos lançamentos obtidos (Quadro 24). Como se pode verificar, o único tratamento que 
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levou à produção de novas plantas após o “desmame” das plantas mãe nas cultivares 

Karaka Black e Loch Tay, foi a mergulhia simples dos lançamentos do ano. Este tratamento 

resultou para as duas cultivares na produção de lançamentos com mais de 3 m de 

comprimento à data da realização da última medição. 

 
Quadro 24 - Análise dos novos lançamentos nas cultivares Karaka Black e Loch Tay (médias ± erros 

padrão da média) 

Cultivar Tipo Tratamento Nº de 
lançamentos 

Comprimento 
(cm) 

Diâmetro da 
base (mm) 

Nº de 
nós 

Karaka Prostrado MS 6 392,2 ± 19,4 7,95 ± 0,32 85 ± 3 

Loch Tay Semi-
erecto MS 3 476,3 ± 101,5 8,66 ± 1,31 68 ± 17 

 

Para as restantes cultivares, foi realizada uma análise de variância para os lançamentos 

obtidos nos vários tratamentos, cultivar a cultivar.  

Na ‘Olallie’ o tratamento que levou à produção de lançamentos maiores, foi a mergulhia 

simples dos lançamentos do ano, que resultou em lançamentos com mais de 4 m de 

comprimento e consequentemente com o maior número de nós. Este tratamento apresentou 

lançamentos com um diâmetro médio de 7,64 mm, que não é significativamente diferente do 

diâmetro dos lançamentos do tratamento MP, que apresentaram o valor médio mais elevado 

(Quadro 25). 

 
Quadro 25 - Características dos novos lançamentos em função do tratamento 

para a cultivar Olallie (médias ± erros padrão da média) 

Tratamentos 
Comprimento 

(cm) 
Diâmetro base 

(mm) Nº de nós 

MP 209,5 ± 14,3 B 8,55 ± 0,2 A 37,1 ± 2,0 B 

DM 229,8 ± 13,9 B 7,39 ± 0,2 B 39,8 ± 2,0 B 

MS 432,3 ± 21,0 A 7,64 ± 0,3 AB 72,9 ± 3,0 A 

    

Nível de significância P<0,001 0,0019 P<0,001 
Teste de comparação múltipla de médias de Tukey para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam 
valores estatisticamente diferentes. MP – mergulhia de ponta. DM – desponta de 20 cm dos 
lançamentos, seguida de mergulhia de ponta. MS – mergulhia simples. N= 15 para MP; N=16 DM; N=7 
para MS. 

 

Para a cultivar Silvan, apenas os tratamentos MP e MS resultaram na produção de novos 

lançamentos, havendo contudo diferenças significativas (P=0,0014) no comprimento dos 

seus lançamentos, com os maiores a serem obtidos com a mergulhia simples (Quadro 26). 
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Os lançamentos deste tratamento apresentaram mais do dobro do comprimento dos da 

mergulhia de ponta. O número de nós seguiu o mesmo padrão descrito para o comprimento 

dos lançamentos e no caso do diâmetro, também a MS resultou em lançamentos mais 

grossos do que os da mergulhia de ponta. 

 
Quadro 26 - Características dos novos lançamentos em função do tratamento 

para a cultivar Silvan (médias ± erros padrão da média) 

Cultivar 
Comprimento 

(cm) 
Diâmetro base 

(mm) Nº de nós 

MP 160,3 ± 22,2 B 7,5 ± 0,3 B 35,0 ± 5,7 B  

MS 348,8 ± 19,3 A 10,1 ± 0,2 A 81,0 ± 5,0 A  

    

Nível de significância 0,0014 P<0,001 0,0018 
Teste de comparação múltipla de médias de Tukey para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam 
valores estatisticamente diferentes. MP – mergulhia de ponta. DM – desponta de 20 cm dos 
lançamentos, seguida de mergulhia de ponta. MS – mergulhia simples.  N= 3 para MP; N=4 para MS. 

 

Na cultivar Kotata, o tratamento mergulhia de ponta não produziu nenhum lançamento, 

contudo, a desponta dos lançamentos seguida de mergulhia de ponta e a mergulhia simples 

dos lançamentos do ano resultou em novas formações. O comprimento e o número de nós 

dos lançamentos obtidos com estes dois tratamentos foram significativamente diferente, 

P=0,003 e P=0,001 respectivamente, com os valores mais elevados a pertencerem ao 

tratamento de mergulhia simples. Já o diâmetro dos lançamentos, não foi significativamente 

diferente entre estes dois tratamentos (Quadro 27). 

 
Quadro 27 - Características dos novos lançamentos em função do tratamento 

para a cultivar Kotata (médias ± erros padrão da média) 

Cultivar 
Comprimento 

(cm) 
Diâmetro base 

(mm) Nº de nós 

DM 233,6 ± 25,5 B 8,5 ± 0,7 A 40,0 ± 4,1 B  

MS 400,3 ± 28,5 A 9,3 ± 0,7 A 72,0 ± 4,5 A  

    

Nível de significância 0,003 N.S. 0,001 
Teste de comparação múltipla de médias de Tukey para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam 
valores estatisticamente diferentes. MP – mergulhia de ponta. DM – desponta de 20 cm dos 
lançamentos, seguida de mergulhia de ponta. MS – mergulhia simples. N=5 DM; N=4 para MS. 

 

Na ‘Boysenberry’, três tratamentos resultaram na formação de novos lançamentos: MP, DM 

e MS. Os lançamentos maiores e com maior número de nós, foram conseguidos com a 

mergulhia simples dos lançamentos. Já os resultantes dos restantes tratamentos não 
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diferiram entre si em relação a estes parâmetros. O diâmetro da base dos lançamentos 

também diferiu entre a mergulhia simples e os restantes tratamentos, sendo que esta levou 

à formação de lançamentos significativamente (P<0,001) mais finos relativamente aos 

restantes (Quadro 28).    

 
Quadro 28 - Características dos novos lançamentos em função do tratamento para a 

cultivar Boysenberry (médias ± erros padrão da média) 

Cultivar 
Comprimento 

(cm) 
Diâmetro base 

(mm) Nº de nós 

MP 297,5 ± 29,5 B 10,9 ± 0,4 A 42,6 ± 3,5 B 

DM 318,2 ± 21,6 B 10,1 ± 0,3 A 41,8 ± 2,6 B 

MS 424,5 ± 34,1 A 7,6 ± 0,5 B 61,2 ± 4,1 A 

    

Nível de significância 0,02 P<0,001 0,001 
Teste de comparação múltipla de médias de Tukey para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam 
valores estatisticamente diferentes. MP – mergulhia de ponta. DM – desponta de 20 cm dos lançamentos, 
seguida de mergulhia de ponta. MS – mergulhia simples.  N= 8 para MP; N=15 para DM; N=6 para MS. 

 

Para a amora erecta ‘Ouachita’, também os tratamentos MP, DM e MS resultaram em novos 

lançamentos. Contudo, para esta cultivar não se verificaram diferenças significativas no 

número de nós dos lançamentos dos vários tratamentos ao contrário das restantes. O 

tratamento que levou à formação de lançamentos maiores foi o tratamento DM. Já em 

relação ao diâmetro dos lançamentos, os maiores também foram exibidos pelos 

lançamentos resultantes do tratamento DM, com 13,8 mm (Quadro 29). 

 
Quadro 29 - Características dos novos lançamentos em função do tratamento 

para a cultivar Ouachita (médias ± erros padrão da média) 

Cultivar 
Comprimento 

(cm) 
Diâmetro base 

(mm) Nº de nós 

MP 218,7 ± 20,8 B 11,9 ± 1,7 AB 29,1 ± 1,7 

DM 312,3 ± 22,0 A 13,8 ± 0,7 A 34,1 ± 1,8  

MS 252,9 ± 23,5 AB 9,6 ± 3,6 B 34,0 ± 2,0 

    

Nível de significância 0,019 0,007 N.S. 
Teste de comparação múltipla de médias de Tukey para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam 
valores estatisticamente diferentes.. MP – mergulhia de ponta. DM – desponta de 20 cm dos 
lançamentos, seguida de mergulhia de ponta. MS – mergulhia simples.  N= 8 para MP; N=9 DM; N=7 
para MS. 
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Por fim, em relação à cultivar semi-erecta ‘Chester Thornless’, os três tratamentos MP, DM e 

MS produziram novos lançamentos, com os maiores a serem obtidos no tratamento MS. O 

diâmetro da base e o número de nós dos lançamentos deste tratamento foram diferentes 

dos restantes, com a produção de lançamentos mais finos e com maior número de nós do 

que os restantes (Quadro 30). 

 
Quadro 30 - Características dos novos lançamentos em função do tratamento para a 

cultivar Chester Thornless (médias ± erros padrão da média) 

Cultivar 
Comprimento 

(cm) 
Diâmetro base 

(mm) Nº de nós 

MP 221,5 ± 79,8 B 17,6 ± 0,9 A 35,5 ± 8,1 B 

DM 293,3 ± 65,1 AB 15,0 ± 0,7 A 39,0 ± 6,6 B  

MS 479,3 ± 42,6 A 11,4 ± 0,5 B 61,0 ± 4,3 A  

    

Nível de significância 0,028 P<0,001 0,02 
Teste de comparação múltipla de médias de Tukey para α=0,05, letras diferentes em coluna indicam 
valores estatisticamente diferentes. MP – mergulhia de ponta. DM – desponta de 20 cm dos lançamentos, 
seguida de mergulhia de ponta. MS – mergulhia simples.  N= 3 para MP; N=2 DM; N=7 para MS. 

 

4.3.6 Extrapolação para escala comercial do número de lançamentos obtidos 
Tendo como base o número de novos lançamentos obtidos para cada cultivar em cada 

tratamento, é possível fazer uma extrapolação da quantidade de novos lançamentos que 

potencialmente obteríamos num hectare (Quadro 31) com uma densidade de 2770 plantas 

por hectare. 

Admitindo uma densidade ideal por metro para a produção outonal de 4 lançamentos por 

metro linear, tendo em conta a dimensão dos túneis (6.5 m × 20.0 m × 2,5 m) e a sua 

configuração com duas linhas livres, num hectare teríamos 1250 metros lineares passíveis 

de serem preenchidos com plantas. Tendo como referência os 4 lançamentos por metro 

linear, necessitaríamos de 5000 lançamentos por hectare para os preencher. Partindo deste 

valor de referência, podemos constatar que para todas as cultivares, excepto para a ‘Logan 

Thornless’ em que nenhum tratamento levou à formação de novos lançamentos, existe 

sempre pelo menos um tratamento que conduz à produção de pelo menos este número de 

lançamentos (Quadro 31). Assim, várias hipóteses podem ser adoptadas na gestão da área 

disponível, para a produção de fruta e realização dos enraizamentos. 
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Quadro 31 - Número de novos lançamentos potencialmente obtidos num hectare nas várias 

cultivares e tratamentos de enraizamento 

Cultivar Tipo 

Lançamentos 
do ano 

obtidos num 
hectare 

Número de novos lançamentos 
potencialmente obtidos num 

hectare por tratamento 

MP DP MS 

Olallie Prostrado 8587 21467 22899 8587 

Silvan Prostrado 10526 5263 0 10526 

Karaka Black Prostrado 8587 0 0 8587 

Kotata Prostrado 18836 0 23545 18836 

Logan Thornless Híbrido 10249 0 0 0 

Boysenberry Híbrido 9695 12927 18178 9695 

Ouachita Erecto 10526 10526 11842 10526 

Loch Tay Semi-erecto 7202 0 0 7202 

Chester Thornless Semi-erecto 8033 3443 5355 8033 
Densidade de plantação/ha – 2770 plantas.  MP – mergulhia de ponta. DM – desponta de 20 cm dos lançamentos, 
seguida de mergulhia de ponta. MS – mergulhia simples.   

 

4.3.7 Diferentes alternativas de tecnologias produtivas, possíveis de serem 
adoptados no enraizamento e produção de fruta na época e fora de época  

Tendo em conta a data de realização dos enraizamentos, levados a cabo durante o mês de 

Junho, e a data de saída de câmara dos lançamentos obtidos no ano anterior durante o mês 

de Julho, fica evidente que estas operações ocuparão o mesmo espaço físico e temporal 

aquando da aplicação plena deste sistema de produção. Assim, diferentes alternativas 

podem ser adoptadas para o enraizamento e produção de fruta, tendo em conta este 

condicionalismo e as características das diferentes cultivares.  

Nas amoras do tipo prostrado e híbridos, dada a flexibilidade e o hábito de crescimento 

prostrado dos seus lançamentos, os enraizamentos podem ser realizados entre a linha que 

suporta as plantas mãe e as duas linhas que distam 1,6 m desta, dado os lançamentos 

admitirem a realização de um arco apertado, quando o seu crescimento ultrapassa o último 

arame do sistema de suporte e passa a processar-se no sentido descendente. Assim, neste 

caso, as duas linhas livres podem ser completamente preenchidas com plantas para 

produção outonal, não interferindo com os enraizamentos. Já nas cultivares erectas e semi-

erectas, este esquema não pode ser aplicado, dado o hábito de crescimento e a menor 

flexibilidade dos lançamentos destas cultivares obrigar à realização de um arco mais largo 

para que o crescimento se processe no sentido descendente em direcção aos vasos de 

enraizamento. Assim, para este tipo de amoras, talvez seja permitida a afectação de apenas 

uma linha para a produção outonal. Contudo, nenhum destes sistemas é rígido, sendo todos 
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passíveis de alterações que levem à sua optimização, e que podem passar quer pelas 

características particulares dos lançamentos de certas cultivares que fujam às 

generalizações do tipo em que se inserem, quer por alterações nas densidades de 

plantação, distância entre linhas ou dimensão dos túneis. Para além disso, e mesmo que 

sejam utilizadas as duas linhas livres para a produção outonal, como já foi referido, esta 

opção necessita apenas de 5000 lançamentos por hectare e no caso de só uma linha poder 

ser afecta a esta produção, apenas metade deste valor seria necessário. Assim, e tendo em 

conta o potencial de lançamentos obtidos nos diferentes tratamentos e cultivares, que 

podem chegar a superar em três vezes o número de 5000 lançamentos, a quantidade que 

excede as necessidades de plantas para a produção outonal, pode também ser utilizada no 

reforço da produção primaveril. 

Para além de todos os aspectos referidos anteriormente, há também que ter em conta os 

custos em mão-de-obra na realização dos vários tratamentos, dado o número de operações 

que cada tratamento exige a ser executado ser variável. A este nível, o tratamento MP 

apresenta-se como o mais económico, dado compreender apenas uma operação, ou seja, a 

mergulhia de ponta dos lançamentos do ano. Já o tratamento DM apresenta um custo 

intermédio, pois compreende mais uma operação que o tratamento anterior, ou seja, a 

desponta de 20 cm dos lançamentos. Por fim, no caso do tratamento MS, dado ser o de 

execução mais sensível e morosa, é também consequentemente o mais dispendioso em 

termos de mão-de-obra. 
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5. Conclusões 
No primeiro ensaio de enraizamento e produção imediata de fruta e tendo em conta o 

objectivo a que se propunha, esta técnica não levou à produção de fruta viável. Contudo 

pode concluir-se através dos resultados obtidos com as três cultivares utilizadas, que as 

estacas que enraízam melhor são as provenientes do topo dos lançamentos primários, que 

por sua vez não apresentam diferenças significativas ao nível dos outros parâmetros 

avaliados em relação às estacas das outras posições. Novos ensaios deveriam ser levados 

a cabo com vista à melhoria desta técnica, principalmente ao nível da iniciação da formação 

de raízes adventícias antes do desenvolvimento dos ramos de fruto, sobretudo nas amoras 

do tipo erecto. Alterações no delineamento experimental também deveriam ser efectuadas, 

designadamente em relação às épocas de realização dos enraizamentos, utilização de 

genótipos mais fáceis de enraizar e com reduzida propensão a expressarem um 

comportamento vegetativo após o enraizamento, para além de melhoramentos pontuais nas 

condições ambientais fornecidas, nomeadamente ao nível da nebulização. 

Em relação ao ensaio de estudo dos factores que influenciam o enraizamento de estacas de 

segundo ano, realizado com estacas da cultivar Apache, não se verificou a formação de 

raízes, não sendo por isso possível aferir a influência dos factores em estudo (luz, açúcar e 

corte) com base na sua formação. Essa influência foi avaliada com base nas diferenças 

observadas na quantidade de callus formada nos topos e corte abaixo do gomo axilar das 

estacas, admitindo que a sua formação pode ser precursora da formação de raízes nas 

cultivares de difícil enraizamento, como é o caso desta. Assim, tendo como base a formação 

de callus, verificou-se para todas as zonas em que se realizou um corte na estaca, que esta 

foi dependente da luz, com um aumento da quantidade formada quando em presença desta. 

Já a adição de sacarose, influenciou de forma negativa a formação de callus na base das 

estacas, evidenciando a dependência deste factor do genótipo a que é aplicado, das 

concentrações utilizadas e do estado de desenvolvimento radicular. Tendo em conta os 

resultados obtidos, este estudo deveria ser repetido com um maior número de repetições 

por modalidade e com uma cultivar mais propensa a enraizar através de estacas de 

segundo ano, para além de dever ser utilizado um substrato de enraizamento opaco, dado a 

presença de luz na base das estacas ter inibido a formação de raízes. 

Por fim, relativamente ao ensaio de dupla produção de amoras na época e fora de época 

para a região do sudoeste alentejano (Anexo IV), e analisando em conjunto a aptidão das 

várias cultivares para uma produção de fruta e novos lançamentos resultantes dos 

enraizamentos dos lançamentos do ano, verificou-se que algumas cultivares sobressaem 

nos vários tipos analisados, relativamente à sua adaptabilidade a esta nova tecnologia de 

produção. Relativamente à realização do corte dos lançamentos de segundo ano, verifica-se 

que este não afecta significativamente o número de lançamentos do ano formados, 
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afectando sobretudo o seu comprimento, diâmetro e número de nós. Já em relação aos 

enraizamentos, conclui-se que o tratamento MS é o que leva à produção de lançamentos 

mais compridos para todas as cultivares, excepto para a cultivar Ouachita em que tal se 

verifica com o tratamento DM e na cultivar Logan Thornless em que nenhum enraizamento 

resultou em novos lançamentos. Assim, para o conjunto das cultivares pertencentes ao tipo 

prostrado, sobressaem as cultivares Karaka Black e Olallie, dada a quantidade de fruta 

produzida pela primeira e a quantidade de novos lançamentos obtida com a segunda. Para 

o grupo das amoras híbridas, destacou-se a cultivar Boysenberry relativamente à cultivar 

Logan Thornless que apresentou uma reduzida produção de fruta e nenhum novo 

lançamento. Contudo, dada a apetência industrial da cultivar Boysenberry, esta não se 

encontra muito indicada para a aplicação desta tecnologia de produção de mão-de-obra 

intensiva. Relativamente à amora do tipo erecto ‘Ouachita’, os lançamentos mais compridos 

e vigorosos foram obtidos com o tratamento DM. Nas amoras do tipo semi-erecto, destacou-

se a cultivar Chester Thornless quer pelas produtividades obtidas, quer pela facilidade de 

obtenção de novos lançamentos comparativamente com a cultivar Loch Tay. De uma forma 

geral, relativamente aos resultados obtidos, há que ter presente a juvenilidade das plantas e 

o número reduzido de repetições utilizado e a consequente influência que estes aspectos 

podem acarretar. Daí a necessidade de repetição deste ensaio para uma série de anos, com 

vista à consolidação dos resultados obtidos neste primeiro ano de ensaio. O estudo desta 

tecnologia noutras regiões do país, com estas e outras cultivares apresenta-se também 

pertinente. Contudo, tendo em conta os resultados obtidos neste primeiro ano, pode ser já 

disponibilizada uma série de informação aos produtores, que lhes permite consoante as 

características da sua estrutura produtiva, definir qual a combinação de cultivares e 

tratamentos de enraizamento que melhor vai de encontro aos seus objectivos. Por fim e 

para que o estudo desta nova tecnologia de produção fosse completo, seria ainda 

necessário avaliar a influência do armazenamento em câmara de frio por um longo período 

nos novos lançamentos, ao nível do seu abrolhamento e produção fora de época. 
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ANEXO I – Esquema de campo do ensaio de dupla produção de amoras na época e 
fora de época. 
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Figura 22 - Representação esquemática do túnel VII, com 

uma linha de plantação com três cultivares e duas linhas de 

enraizamento que distam 1,6 m da primeira. 
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Figura 23 - Representação esquemática do túnel VIII, com uma 

linha de plantação com três cultivares e duas linhas de 

enraizamento que distam 1,6 m da primeira. 
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Figura 24 - Representação esquemática do túnel IX, com uma linha 

de plantação com três cultivares e duas linhas de enraizamento que 

distam 1,6 m da primeira. 
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ANEXO II – Abrolhamento dos lançamentos primários e secundários nas diferentes 
posições dos lançamentos das várias cultivares. 
 

 
Figura 25 - Caracterização dos nós nas várias posições dos lançamentos das três plantas 

marcadas da cultivar Olallie na modalidade não corte. 
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Figura 26 - Caracterização dos nós nas várias posições dos lançamentos das três plantas 

marcadas da cultivar Silvan na modalidade não corte. 
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Figura 27 - Caracterização dos nós nas várias posições dos lançamentos das três plantas 

marcadas da cultivar Karaka Black na modalidade não corte.  
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Figura 28 - Caracterização dos nós, nas várias posições dos lançamentos das três 

plantas marcadas da cultivar Kotata na modalidade não corte. 
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Figura 29 - Caracterização dos nós, nas várias posições dos lançamentos das três 

plantas marcadas da cultivar Logan Thornless na modalidade não corte. 

 

 
Figura 30 - Caracterização dos nós, nas várias posições dos lançamentos das três 

plantas marcadas da cultivar Boysenberry na modalidade não corte. 
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Figura 31 - Caracterização dos nós, nas várias posições dos 

lançamentos das três plantas marcadas da cultivar Ouachita na 

modalidade não corte. 
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Figura 32 - Caracterização dos nós, nas várias posições dos 

lançamentos das três plantas marcadas da cultivar Loch Tay na 

modalidade não corte. 

 

 
Figura 33 - Caracterização dos nós, nas várias posições dos lançamentos das três 

plantas marcadas da cultivar Chester Thornless na modalidade não corte. 
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ANEXO III – Padrão de maturação das inflorescências dos diferentes tipos de amoras 
presentes no ensaio de dupla produção de fruta. 
 

 
  
Figura 34 - Estrutura e padrão de maturação 

de uma inflorescência de um ramo de fruto 

proveniente do terço médio de um lançamento 

primário da cultivar Kotata (tipo prostrado). 

Ordem de maturação está representada de “1” 

a “6”. 

 

 
 
Figura 35 - Estrutura e padrão de maturação 

de uma inflorescência de um ramo de fruto 

proveniente do terço médio de um lançamento 

primário da cultivar Boysenberry (híbrido de 

hábito prostrado). Ordem de maturação está 

representada de “1” a “9”. 

 
 

 
Figura 36 - Estrutura e padrão de maturação 

de uma inflorescência de um ramo de fruto 

proveniente do terço médio de um lançamento 

primário da cultivar Ouachita (Tipo erecto). 

Ordem de maturação está representada de “1” 

a “7”. 

 
Figura 37 - Estrutura e padrão de maturação 

de uma inflorescência de um ramo de fruto 

proveniente do terço médio de um lançamento 

primário da cultivar Chester Thornless (tipo 

semi-erecto). Ordem de maturação está 

representado de “1” a “9”. 
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ANEXO IV – Representação esquemática do sistema de dupla produção de amoras na 
época e fora de época. 

 
Figura 38 - Crescimento dos ramos de fruto e dos lançamentos do ano. 

 
Figura 39 - Colheita e enraizamento dos lançamentos do ano. 
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Figura 40 - “Desmame” das plantas mãe e crescimento dos novos lançamentos. 

 

 
Figura 41 - Paragem do crescimento vegetativo, poda e armazenamentos dos novos lançamentos. 
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Figura 42 - Dupla produção de fruta na Primavera e no Outono. 
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ANEXO V – Posters e artigos científicos apresentados no âmbito do ensaio de 
enraizamento para produção imediata de fruta. 
 

 
Figura 43 – Poster apresentado no “10th Internacional Rubus and Ribes Symposium”, 

realizado entre os dias 22 e 26 de Junho de 2011, na cidade Sérvia de Zlatibor. 

 
 
 
 



Anexos 
 

90 
 

Artigo aceite para publicação na Acta Horticulturae do “X Rubus and Ribes Symposium”. 
 

Blackberry Production by Floricane Stem Cuttings 
 
D. M. Gonçalves and C. M. Oliveira  L. Lopes-da-Fonseca and P. B. Oliveira 
Inst. Superior de Agronomia   INRB, I.P., INIA-Oeiras 
Tapada da Ajuda    Av. da Republica Nova-Oeiras 
1349-017 Lisboa    2784-505 Oeiras 
Portugal     Portugal 
 
Keywords: rooting, late production, production technology  
 
Abstract  
Blackberry (Rubus spp.) production is increasing worldwide. After a weak trade period 
in the 1990’s improved fruit firmness and shelf-life has increased consumer interest in 
this crop.  Also, increased imports from countries which produce off-season has 
stimulated supply. Blackberry is a biennial fruiting plant. This fruiting habit strongly 
influences its production management. Floricane stem cuttings could be developed to 
produce fruit from July onwards, under protected cultivation in mild winter climates. 
Floricane cuttings of three blackberry cultivars, Arapaho, Ouachita and Karaka Black, 
were taken on 15th February 2011 from three different positions in the cane: apical, mid, 
and basal sections. Two-node floricane stems were rooted in substrate (3 parts coconut 
fiber, two parts pine bark and one part perlite by volume) under intermittent mist 
conditions. Almost all shoots emerged in all cultivars at all positions and roots started to 
develop four weeks after planting. Flowering and fruiting patterns were described and 
berry numbers per cluster were counted. This will determine the possible fruiting niche 
for this technology. 
 
INTRODUCTION  
Blackberry (Rubus spp.) production is increasing worldwide, with perspectives of growth in 
the following years (Strik, 2007). Blackberry is a biennial fruiting plant. This fruiting habit 
strongly influences the way and when it is produced. Thornless blackberries softwood 
cuttings root better than hardwood cuttings/ones. Cuttings left with intact reproductive 
axillary buds, will root and the shoots emerge with flowers (Takeda et al., 2011). Mild winter 
climates regions have a long vegetative growth period, starting in March and ending in 
November in the northern hemisphere. Blackberry vegetative growth management is difficult 
since primocanes can grow more than 6 m long, so much hardwood is wasted with pruning. 
Bray et al. (2003) recognize several advantages of using hardwood cuttings as the source of 
propagation material. For example, more propagules per plant could be produced and virus 
infection and spread reduced, and excess cane material could be used for propagation. In 
blackberries, hardwood stem cuttings often rot, so different results have been reported, 
normally with less than 50 % of cuttings established (Zimmerman et al., 1980; Bray et al., 
2003).  The objective of this study was to develop a new technology that would produce fruits 
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from floricane stem cuttings, to allow late blackberry fruit production, using hardwood wasted 
in pruning. 
MATERIALS AND METHODS 
The experiment was accomplished at Herdade Experimental Fataca, Odemira, lat. 37°30’N, 
long. 8º45’W (average temperature: January 11.2° C; July 19.4° C).  
Floricane stem cuttings of three blackberry cultivars, the erect thornless types ‘Arapaho’ and 
‘Ouachita’ and the trailing thorny ‘Karaka Black’, were taken on 15th February from three 
different positions in the cane: bottom (0 to 1 m), middle (1 to 2 m) and top (>2 m). In a glass 
greenhouse, on 17th February 2011, two-node stem cuttings were inserted to the first node in 
styrofoam containers with substrate (3 parts coconut fiber, two parts pine bark and one part 
perlite, by volume) under intermittent mist conditions with a heat cable at 10 cm substrate 
deep, set to 24 ºC. The cuttings remained under mist conditions for 6 weeks, and after that, 
only drip irrigation was used. After 14 weeks cuttings were take out from the substrate for 
data collection. It included: number of rooted cuttings, stem cuttings diameter, floral status, 
lateral diameter and number of flower per lateral.  
The experimental design was a factorial with 2 factors (cultivar and cane location) with 6 
randomized blocks and 4 plants in each plot. ANOVA was performed and the means 
compared by Tukey test (α=0.05) using Statistix 9 (Analytical Software, Tallahassee, 
Florida). 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
The mean percentage of rooted stem cuttings (Table 1) differed significantly between 
cultivars (P<0.001) and cane position (P<0.001). The interaction between cultivar and cane 
position was not significant. The percentage of stem cuttings rooted of ‘Karaka Black’ and 
‘Ouachita’ were 4.9 and 5.9 times higher than ‘Arapaho’ respectively. About twice the 
number of rooted cuttings came from the top part of the cane than the bottom and middle 
parts. Considering the few rotted stems of ‘Arapaho’ it was discarded in further evaluations. 
‘Ouachita’ cuttings from the top had significantly narrower diameters (6.2 mm) than those at 
the bottom (9.7 mm) and all ‘Karaka black’ stems had the same diameter regardless of cane 
position (Table 2). Differentiation state, lateral diameter and number of flower per lateral 
were not significantly different for all treatments. It was observed that rotting occurred both 
from nodes and at base of the cuttings. However, the strongest roots were from the bottom 
part. It was also observed that shoots formed from axillary buds produced several flowers.  
The average percentage of rooted cuttings for ‘Karaka black’ was lower than reported for 
other trailing types, however, the top part was as good as reported by Takeda et al. (2011) and 
for softwood cuttings by Busby and Himelrick (1999). For erect types the results are 
inconsistent, as reported in other studies (Zimmerman et al., 1980; Bray et al., 2003). 
Oppositely has reported by Bray et al. (2003) cane position on the cane had a significant 
effect on rooting potential (Table 1) with better results for the top parts. Also, after the 
fruiting lateral branch flowered, a vegetative shoot was produced from either below ground or 
from a lateral bud on the lateral branch. Incomplete drupelet set was also observed. These 
cuttings did not produce enough fruits for late commercial production.              
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CONCLUSIONS 
For the viability of this method to be commercially used, more research is needed to improve 
adventitious root initiation, mainly for the erect types, before the fruitful lateral expands. 
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Tables 
 
Table 1. Effect of cultivar and cane position on percentage of  
rooted stem cuttings. 
 

 
Cultivar 

  Karaka Ouachita Arapaho Mean 

Position 
Bottom 33 29 0 19 b 
Middle 21 42 8 24 b 
Top 63 75 17 51 a 

 Mean 39 A 47 A 8 B  
Means followed by different letters are significantly different according 
 to Tukey test (p<0.05). 
 
Table 2. Effect of cultivar and cane position on the mean of stem cuttings diameter, 
differentiation state, lateral diameter and number of flowers per lateral.  

Stem Cuttings 
diameter 

Differentiation 
state 

Fruiting 
Lateral 

diameter 

Flowers 
per lateral 

Cultivar 

(mm) 
Reproductive 

(%) (mm) No 
Karaka Bottom 6.4 BC 87.5 1.9 2.0 

Middle 7.0 BC 100 2.5 1.8 
Top 7.2 BC 93.3 2.0 1.7 

Ouachita Bottom 9.7 A 66.7 1.9 2.0 
Middle 7.8 AB 80.0 2.5 4.0 
Top  6.2 C 83.3 2.4 2.6 

  *** N.S. N.S. N.S. 
Means followed by different letters are significantly different according to Tukey test (p<0.05). 
 


