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O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá azedo e possui condições adequadas para o 

plantio em quase todo seu território, no entanto, os produtores tem-se deparado com alguns 

fatores fitossanitários que tem comprometido significativamente a produtividade dessa cultura.  

Observa-se que no Estado de Mato Grosso os principais problemas fitossanitários constatados 

para essa cultura estão relacionados à fusariose, causada por fungos do gênero Fusarium. Diante 

disto, a utilização de mudas enxertadas em porta-enxertos resistentes ou tolerantes a fusariose 

possibilita a diminuição da morte prematura, a obtenção e a multiplicação de plantas produtivas. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento da morte prematura de plantas 

de maracujazeiro azedo com e sem enxertia causadas pelos fungos do gênero Fusarium. O 

experimento foi realizado na área experimental da Universidade do Estado de Mato Grosso, no 

município de Tangará da Serra-MT. No experimento  á campo, foi utilizado o delineamento 

blocos casualizados, num esquema fatorial 4x2+4 (genótipos x porta enxertos), com três 

repetições e nove plantas por parcela. Como enxerto foram utilizados duas populações 

provenientes do programa de melhoramento genético do maracujazeiro azedo da UNEMAT 

denominados UNEMAT S10 e  UNEMAT S30  e as cultivares comerciais FB200 e FB300. Os 

porta-enxertos utilizados foram Passiflora alata e Passiflora nítida e as quatro testemunhas 

foram os genótipos sem a enxertia. As mudas foram produzidas  utilizando a propagação por 

enxertia garfagem do tipo fenda cheia. O plantio foi realizado em fevereiro de 2014 e as 

contagens do número de plantas que tiveram a morte prematura foram realizadas em fevereiro e 

abril de 2015. As plantas com sintoma da doença foram coletadas, e amostras de suas raízes 

levadas para análise no laboratório de fitopatologia para constatar a presença do Fusarium. Os 

resultados nas análises indicaram a ocorrência do Fusarium oxysporum f. passiflorae e Fusarium  

solani. Nas duas cultivares e nas duas populações sem enxertia (pé franco), houve redução do 

número de planta de 10,1% em fevereiro e 22,49% em abril. Já as mesmas copas enxertadas 

sobre P. alata apresentaram 4,86% em fevereiro e 18,78% em abril. Nas copas enxertadas sobre 

P. nítida ocorreu redução de 1,19% e 6,08% em fevereiro e abril, respectivamente. Através dos 

resultados obtidos é possível constatar que quatorze meses após o plantio a maior sobrevivência  

no campo ocorreu em plantas enxertadas sobre P. nítida (93,92), seguida de P. alata (81,22) e pé 

franco (77,51). De acordo com os resultados, é importante ressaltar que entre os meses de 

fevereiro á abril, registrou-se alto índice de precipitação pluviométrica e altas temperaturas 

condições que favoreceram desenvolvimento do fungo. Dessa forma, observa-se que a utilização 

da enxertia no maracujazeiro é uma opção viável como meio de buscar solução para a fusariose, 

que tem limitado a expansão da cultura.  

Palavras-chave: Enxertia; Fusarium; Passiflora edulis. 

 


