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A técnica de estaquia é empregada para o resgate de plantas adultas selecionadas a campo, as 

quais são previamente submetidas à poda ou anelamento do tronco para a emissão de brotos 

epicórmicos na região do corte. Este trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade de 

enraizamento de estacas de erva-mate provenientes de plantas adultas, visando à seleção de 

clones para a produção de mudas por miniestaquia. No experimento 1, brotos epicórmicos foram 

coletados de sete plantas adultas de erva-mate estabelecidas na Universidade Federal de Santa 

Maria. As plantas selecionadas foram aneladas na base do tronco para a emissão das brotações 

epicórmicas. Para o enraizamento, brotos coletados 12 meses após o anelamento foram 

seccionados em estacas de gema única com uma folha reduzida a 50% de comprimento original. 

As estacas tiveram suas bases imersas em solução de 3.000 mg L
-1

 de AIB, por 10 segundos, e 

cultivadas em bandejas alveoladas contendo a mistura de substrato comercial e vermiculita (1:1 

v/v). As estacas foram avaliadas para a porcentagem de enraizamento aos 60 dias, sendo aquelas 

enraizadas transferidas para potes de plástico com substrato comercial e vermiculita na 

proporção 1:1 (v/v) e mantidos em casa de vegetação climatizada. Estacas provenientes das 

plantas 1 e 5 foram superiores as demais, sendo observados respectivamente 59,3 e 66,8% de 

enraizamento. Entre as plantas adultas avaliadas, 28,6% forneceram propágulos aptos ao 

enraizamento, sendo estes selecionados para formação do minijardim clonal de erva-mate. Em 

outro experimento, as mesmas plantas adultas 1 e 5 foram novamente aneladas à 30 cm de sua 

base e submetidas à poda drástica, sendo classificadas em quatro posições de coleta de brotos: 30 

cm da base, 1/3, 2/3 e 3/3 de altura do restante da árvore. Brotos epicórmicos foram seccionados 

em estacas conforme descrito anteriormente, as quais foram ou não tratadas com 3.000 mg L
-1 

de 

AIB. Aos 60 dias foi avaliada a porcentagem de enraizamento. O uso de 3.000 mg L
-1

 de AIB 

favoreceu o enraizamento das estacas obtidas da planta matriz 1 (13% de enraizamento), 

independente da posição de coleta dos brotos. Estacas obtidas da planta matriz 5 tratadas com 

AIB, independentemente da posição de coleta dos brotos, não diferiram entre si para o 

enraizamento. Já nos tratamentos sem AIB foi verificada superioridade das estacas coletadas a 

30 cm da base e na posição 2/3 da altura, com 33 e 36 % de estacas enraizadas respectivamente. 

A posição de coleta dos brotos ao longo do tronco e a necessidade de aplicação de AIB para a 

indução de raízes adventícias variam com a planta matriz, devendo serem considerados durante o 

resgate de plantas adultas.  

 

Palavras-chave: Ilex paraguariensis; melhoramento genético; propagação vegetativa; 

miniestaquia. 


