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A variabilidade genética dos caracteres de interesse econômico são fundamentais nos programas 

de melhoramento para realização de seleção e obtenção de ganho genético. Este trabalho teve 

como objetivo avaliar o crescimento inicial de seedlings de dois porta-enxertos de pessegueiro 

visando identificar variabilidade para os caracteres associados ao vigor.  O experimento foi 

realizado no período de julho a novembro de 2013 em casa de vegetação e utilizou-se plântulas 

homogêneas com 15,0 (cm) de altura e 2,0 (mm) de diâmetro do caule que foram plantadas 30 

dias após emergência em sacolas de polietileno (2 L), contendo solo 

+ substrato Plantmax® (1v:1v). O experimento foi realizado no esquema de parcela subdividida 

no tempo, em um delineamento inteiramente casualizado, com seis repetições e a unidade 

experimental foi uma plântula. Para as variáveis altura de planta (ALT) e diâmetro do 

caule (DC), avaliou-se a interação dos fatores épocas de avaliações (30, 60, 90, 120 e 150 dias 

após a emergência) e os porta-enxertos (‘Capdeboscq’ e ‘Tsukuba 3’), enquanto que para 

as  variáveis comprimento de raiz (CRZ), área foliar (AF) e massa seca total de planta (MSTP), 

avaliou-se apenas o efeito do fator porta-enxerto aos 150 dias após a 

emergência dos seedlings. Houve interação entre os fatores para as variáveis ALT e DC, sendo 

que a ‘Tusukuba 3’ apresentou diferença significativa ao longo do tempo, em relação 

ao ‘Capdeboscq’. A ‘Tsukuba 3’ também apresentou maiores valores médios para CRZ (21,5 

cm),  AF (107 cm2) e MSTP (2,89 g), em relação ao ‘Capdeboscq’(19,5 cm, 94,4 cm2 e 2,39 g, 

respectivamente). Nas condições em que o experimento foi conduzido, conclui-se que o porta-

enxerto ‘Capdeboscq’ apresentou vigor inferior em relação à ‘Tusukuba 3’, sendo este último um 

potencial porta-enxerto alternativo para uso na produção de mudas de pessegueiro no Brasil.  
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