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GERMOPLASMA DE MAÇÃ E MARMELO UTILIZADOS PARA PORTA-ENXERTO 

José Nelson Lemos Fonseca. 

As pesquisas com porta-enxertos para maça e pera conduzidas pela z.pr~ 

sa Catarinense de Pesquisa Agropecuária (EIWASC) e a UEPAE de Cascata, tem 

enfrentado sérias dificuldades na identificação do germoplaama disponível, 

alem do limitado nUmero das cultivares introduzidas por instituições ofi 

ciais e particulares desde 1970, quando Sp iniciou a expansão da 

de macieira no Sul dó País. 

cultura 

Com o apoio do Conselho Britânico em Brasília, o CENARGEN logrou intr~ 

duzir uma coleção de porta-enxerto de maçã e marmelo da "East Mallina 

Research Station", Kent, Inglaterra, preparadas especialmente para o 

Brasil. Esta introdução foi efetuada de acordo com as exigências das Por 

tarias Ministeriais, nQ 355 de 27 de agosto de 1970 e nQ 1.111 de 07 da 

dezembro de 1978, que tratam da introdução de germoplasm& proibido ou com 

restrições. 

Ocorreu um retardamento inesperado, de 23 dias na liberação das muda. 

em Brasília, devido a omissão da Declaração Adicional no Certificado Fito8~ 

sanitário de ausência dos agentes responsáveis pelas doenças "Fire Blight" 

causada pela bacteria Erwinia amylovora (Burr) Winslow e o "Appla CaDker" 

causado pelo fungo Nectria galligena Bres. 
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A inapeção efetuada pela Coordenação de Introdução e Quarentena do 

CENARGEN, "revelou excelente estado fit09sanitãrio das 230 mudas recebidas, 

embora tenha ocorrido atraso na liberação alfandegãria. 

Efetuou-se o tratamento com defensivos antes do plantio, 

os seguintes produtos: Dithane H-45, Coprantol e Malathion nas 

uaando-se 

concentra 

çoes de 2,2 gramaa, 2,0 gramas e 5,0 rol respectivamente por litro de solu 

'Oao. 

As mudas for .. plantadas em sacos de polietileno em substrato ester. 

lizado em calor úmido ã temperatura de 1000C por 60 minutos, contendo (~ 

lo + esterco bovino + areia) na proporção de 2:2:1, mais 2.000 g de calcã 

rio dolomítico e 300 g de sulfato de amônia, 1250 g de super fosfato sim 

pIes e 400 g de cloreto de "potãssio, por m3 da mistura. 

As mudas permaneceram em quarentena, durante 12 (doze) meses, passando 

por inspeção fitossanitãria periódicas quinzenais e tratamentos com defen 

sivos químicos, nÃo se constatando a presença de microorganismos 

gênicos exóticos. 

As cultivares de maça e marmelo quarentenadas encontram-se 

das no quadro I, co.>" tambe... o local de remessa. 

fitopat~ 

relaciona 
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QU~lU) 1- Rela~ão da. cultivares d.e Maçã e .Karmelo procedentes de '·'Ea.t 

MeUina Researci!S.tation" quarel)"téll/liÍas. DO CENARGEN enviada. 

ã EMPASce UEPAE/C-,sc.ta - as. 

NtJ DI MUDAS N9 DE KUDj\S M9 DI M\1Dü 
CULTIVARES RECEBIDAS DA 9.9 DE MUl)AS ENVI~AS A EN\11AJ)AS A 

INGLATORA SOBREVIVENTES ÉMPASC ÚEP;~/CASCATA 

Ka,çã 

M-25 za 19 10 09 

M-26 20 20 10 10, 

HM-I06 20 17 10 07 

MK.-111 20 18 10 08 

M-2 20 12' 04. 08 

M-7 10 07 (13 0(+ 

M-1P4 20 07 Q3 04 

M-9 20 02 01 01 

M-27 20 06 0;3 03 

M-I09 20 09 

TOTAL 190 \08 54 54 

Ma~lQ 

Quince A '20 15 08 01 
Quinçe c 20 la 10 08 

T o T AL 40 33 lá 15 
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Após 12 meses de quarentena, aa audas foram liberadas, 

livres de doenças exóticas. 

completamente 

Devido ao períodO de permanência das mudas na alfândega por falta de 

liberação, houve uma pequena porcentagem de morte por ressecamento. 

As mudas em nÚMero de 54 de ,maçã e 18 de marmelo, foram enviadas para 

EMPASC que as manterá no Banco Ativo de Germoplasma de pomáceas, localizado 

na Estação Experimental de Caçador - SC. 

-Para a UEPAE de Cascata, foram remetidas 54 de maça e 15 de marmelo. 

JNLF/mamf. 
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