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Resumo 

O cultivo do mirtilo no Brasil é bastante promissor, 
contudo, a produção de mudas é um fator que limitante. 
O experimento teve objetivo de comparar a influência 
dos diferentes tamanhos de tubetes e diferentes volumes 
de substrato. Para isso foi estabelecido o jardim clonal 
produzido por miniestaquia, utilizando a cultivar Clímax, 
onde se colotou miniestacas. Foram realizadas 
avaliações dos parâmetros morfológicos, sobrevivência e 
produção. Através dos resultados observou-se que para 
as variáveis morfológicas as miniestacas produzidas a 
partir de cepas estabelecidas em tubetes de 100 cm

3
 

tiveram em média resultados melhores.  

Introdução  

O mirtilo é um fruto com diversos benefícios à saúde, 
que apresenta um grande potencial para ampliação de 
seu cultivo no país. (PELIZZA, 2009). Contudo, a 
produção de mudas de qualidade é um entrave para sua 
a expansão. A miniestaquia, uma das técnicas de 
propagação da cultura, se constitui da utilização de 
brotações de plantas de estaquia convencional, como 
fontes de miniestacas, essa técnica tem sido utilizada 
com sucesso a fim de maximizar a qualidade e o 
processo de propagação (DE CÁSSIA GONÇALVES et 
al., 2011). Além da propagação, outro fator limitante é a 
escolha do volume de substrato utilizado. (PINTO, 2015). 

Material e Métodos 

As mudas para a formação dos jardins clonais foram e 
plantadas em tubetes de 280 cm

3
 (tratamento 1), 100 

cm
3 

(tratamento 2) e 55 cm
3 

(tratamento 3). Os jardins 
clonais foram implantados em modelo de parcelas 
subdivididas, com quatro repetições de 20 cepas por 
unidade experimental. Foram realizadas 2 coletas de 
miniestacas (dezembro e janeiro), onde foi avaliada a 
produção de miniestacas. As miniestacas foram 
plantadas em tubetes de 55 cm

3
 preenchidos com 

substrato e acondicionadas em minitúnel. Transcorridos 
60 dias após cada instalação foram avaliadas as 
variáveis morfológicas número de raízes (NR), 
comprimento da maior raíz (CRM), número de brotações 
(NB), % de enraizamento (E), número de calos (C), % de 
raízes e calos (RC) e a sobrevivência. As variâncias dos 
tratamentos foram testadas pelo teste de Shapiro-Wilk 
(p>0,5) e as variáveis que apresentaram diferenças 
significativas pelo teste de F tiveram suas médias 
comparadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). Para os 
dados que não apresentaram distribuição normal, foi 
aplicado o teste de Kruskal-Wallis (p<0,5). 

Resultados e Discussão 

São demonstrados na tabela 1 e 2 os resultados obtidos 
para as duas avaliações das variáveis morfológicas 
(dezembro e janeiro). Na primeira avaliação T2 e T3 
apresentaram resultados melhores para as variáveis E e 
NR. Já para a variável NB T1 e T3 foram melhores. Na 
segunda avaliação T1 e T2 apresentaram resultados 
melhores para E e CRM, T1 para NB e T2 apresentou 
em ambas as avaliações valores menores para C o que 
segundo Pelizza (2009) é positivo, pois a quantidade de 
calos prejudica a formação de raízes. 
 
Tabela 1. Resultados da primeira avaliação. 

Tratat. NR CRM NB E C RC 

T1 1.85 a 0.94 0.86 a 38.75 b 1.24 a 81.25 

T2 2.29 b 1.22 0.45 b 58.75 a 0.91 b 75.00 

T3 3.03 b 1.35 0.66 a 67.50 a 0.95 b 85.00 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas, na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

Tabela 2. Resultados da segunda avaliação.  

Tratat. NR CRM NB E C RC 

T1 4.62 1.98 a 0.54 b 0.97 a 0.02 a 0.97 a 

T2 4.26 1.81 a 0.34 a 0.97 a 0.02 a 0.97 a 

T3 3.64 1.11 b 0,32 a 0.75 b 0.20 b 0.75 b 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas, na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

Em ambas avaliações de produção e sobrevivência não 
houve diferença significativa entre os tratamentos. 

Conclusão 

As miniestacas produzidas a partir de cepas 

estabelecidas em tubetes de 100 cm
3
 (T2) tiveram em 

média resultados melhores para as variáveis 

morfológicas, exceto para o número de brotações. 
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