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I — Generalidades
Ser bom enxeríador não é só necessário; é indis*
pensável

A enxertia, ao contrário do que julgam os menos esclarecidos,
é um método de multiplicação vegetal muito fácil e simples, ao
alcance de todos.
Com algumas noções fundamentais, um pouco de perseverança,
e, sobretudo, muita prática, todos podem executá-la com segurança,
desembaraço e perfeição.
Não é preciso muitos conhecimentos.

5!

Basta uma dose de boa vontade e disposição para repetir a
operação, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, para bem
executá-la. Aqueles que se dedicam à pomicultura, quer como
simples viveiristas, quer como fruticultores propriamente ditos,
não podem desconhecer, pelo menos, as mais rudimentares noções
sobre tão importante método de multiplicação vegetal.
Dos floricultores, igualmente são exigidos os mesmos conhecimentos .
Da enxertia depende, em parte, o sucesso da exploração.

55

58
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64

Aprender a bem executá-la não é, pois, somente necessário,
mas. sobretudo, indispensável.
O nosso objetivo é, justamente, esclarecer os interessados,
embora com umas noções eminentemente sucintas, sobre as suas
vantagens e o modo de realizá-la, dando assim oportunidade a que
possam vir a ser bons enxertadores.
Não se torna necessário, nem é mesmo conveniente, descrever
para o principiante a infinidade de processos de enxertia que se
encontram nos manuais especializados.
É contraproducente e complica o assunto.
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Tais processos, em sua maioria, são variantes de um certo
número dos mais usualmente empregados, os quais serão por nós
descritos, visando ilustrar os menos cientes do assunto.
A exploração frutícola entre nós, apesar de, nos últimos anos,
ter tomado um incremento notável, é ainda um vasto campo aberto
aos homens que queiram a ela devotar-se, dispostos a elevá-la à
culminância que lhe está reservada.
O consumo de frutos, entre nós, é ainda incipiente, as possibilidades dos mercados externos são enormes, a industrialização
precisa desenvolver-se.
Organizar a fruticultura nacional em bases sólidas e racionais
é realizar uma obra eminentemente patriótica de consolidação da
nossa economia e melhoria das condições de alimentação de nosso
povo.
A floricultura, por outro lado, é um campo ainda praticamente
inexplorado.
Poucos são nossos jardins dignos de registro, insignificante
é o número de viveiristas especializados, incipiente é o comércio
de flores cortadas.
Sejamos, antes, bons enxertadores, para que possamos ser
bons fruticultores e floricultores.
II — Que é enxertia
Entre os processos de multiplicação
a enxertia lugar de destaque.

vegetal, ocupa

A enxertia é a operação pela qual consegue-se soldar um
vegetal, ou mesmo um fragmento de vegetal, que contenha, pelo
menos, uma gema, sobre outra planta que lhe sirva de suporte e
retire do solo tudo quanto ela necessita para o seu desenvolvimento .

Daí a divisão dos diferentes processos de enxertia em três
grandes grupos:
3.)
b)
c)

Enxertia por borbulhia.
Enxertia por encostia.
Enxertia por garfagem.

Mais adiante, quando tratarmos de cada tipo de enxertia,
daremos maiores esclarecimentos a respeito.
III — Porque se pratica a enxertia
Nenhum método de multiplicação
tantas vantagens quanto e. enxertia.

vegetal

oferece

Entre as inúmeras vantagens da enxertia, podemos citar as
seguintes:
a) Assegura, de um modo geral, a multiplicação das plantas
conservando todas as suas características essenciais, que se deseja
reproduzidas. É do conhecimento de todos que tal não se pode
esperar, quando se faz a multiplicação por meio de sementes,
principalmente, em se tratando de árvores exploradas em pomicultura. Árvores conseguidas à custa das melhores sementes das
melhores plantas produzem, não raro, frutos de qualidade inferior.
Evita-se pela enxertia, sejam verificados, no fim de alguns anos,
tão desanimadores resultados. Ela conserva, aproximadamente,
as características melhores das plantas escolhidas.
b) Assegura uma floração e, conseqüentemente, uma frutificação mais precoce, permitindo, assim, que, em menos tempo,
possam ser obtidos os juros do capital empatado. Somente pela
enxertia conseguem-se laranjeiras, mangueiras, etc., frutificando
com dois e até ano e meio.

O cavalo é, via de regra, uma planta enraizada ou uma
simples estaca de fácil enraizamento.

c) Permite a cultura de plantas em terrenos que não lhes
são propícios, uma vez sejam eles convenientes aos porta-enxertos.
Compreende-se, facilmente, porque isso é viável, pois é o portaenxêrto que fica em contacto com o solo, dele retirando os alimentos sob a forma de seiva bruta. Ao enxerto cabe transformar
a seiva bruta em seiva elaborada, formar toda a parte da planta
situada acima do ponto de enxertia, etc.

O enxerto pode ser uma gema (borbulha), um ramo destacado
(garfo), ou um ramo não destacado (ramo-enxêrto) .

d) Assegura melhores condições sanitárias, pela escolha de
porta-enxertos resistentes a certas enfermidades ou pragas.

A planta que serve de suporte e retira do solo os alimentos
indispensáveis é chamada cavalo ou porta-enxêrto; a outra, que
se pretende multiplicar, constitui o enxerto ou cavaleiro.

jj
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É sempre citado o fato da enxertia ter evitado de um colapso
completo a viticultura européia, quando ela sofreu o ataque da
Phylloxera. O emprego de porta-enxertos resistentes a tão implacável inseto resolveu o problema de uma maneira bastante
satisfatória. Entre nós, podemos citar o caso da doença chamada
«tristeza dos citrus», que foi controlada pelo emprego de portaenxertos convenientes.
e) Permite a restauração de árvores defeituosas ou esgotadas, possibilitando mesmo, quando isso convier ao agricultor,
modificar a variedade ou espécie explorada. Quantas plantações
praticamente abandonadas podem ser rejuvenescidas pela enxertia !
/) Assegura a perpetuação de anomalias consideradas úteis,
quando elas não admitem outro processo qualquer de multiplicação.
g) Modifica, de um modo geral, p porte das árvores, que
fica mais reduzido, facilitando, assim, o trabalho de colheita, os
tratamentos contra moléstias ou pragas, etc.
h) Permite a propagação de numerosas variedades de plantas
que não podem ser multiplicadas, a contento, por outro qualquer
processo (estaquia, mergulhia, etc.) .
i) Segundo uns, melhora, em certos casos, as qualidades dos
frutos, o que, contudo, deve ser encarado com uma certa reserva,
pois o assunto não está ainda bem esclarecido.
Inúmeras outras vantagens poderíamos citar.
O que dissemos, porém, dá bem uma idéia do porque é a
enxertia considerada um dos processos de multiplicação vegetal
de maior interesse, aquele que permite o grande incremento da
fruticultura e da floricultura, aquele que já se aplica, com sucesso,
nas plantas da chamada grande agricultura, como o café, e nas
plantas industriais que passam a ser objeto de cultura, como a
oiticica, a seringueira, etc.
IV - - Que é necessário para o êxito da enxertia
Somente um bom enxertador obterá bons enxertos

Não é difícil conseguir-se êxito na enxertia.
É preciso, apenas, sejam encarados com especial cuidado
alguns fatores adiante enumerados, para que os enxertos se desenvolvam normalmente, produzindo plantas que correspondam à
expectativa.

a)

AFINIDADES ENTRE AS PLANTAS

Somente as plantas que apresentam um certo grau de parentesco sob o ponto de vista botânico (afinidade como se costuma
dizer), são suscetíveis de ser enxertadas.
Não se pode enxertar, indiferentemente, uma planta com outra,
pelo simples fato de se ter vontade de assim proceder.
É preciso, antes, verificar, se elas são afins, pois, somente
quando tal acontece, torna-se viável a enxertia.
De um modo geral, as variedades pertencentes a uma mesma
espécie podem ser enxertadas entre si, da mesma forma que as
espécies pertencentes a um mesmo gênero.
Conquanto não de u'a maneira afirmativa, pode-se dizer que
plantas de gêneros diferentes, pertencentes a uma mesma família,
são, muitas vezes, suscetíveis de enxertia.
Existem várias exceções, ainda não convenientemente esclarecidas .
A prática tem revelado quais as enxertias possíveis.
Novas experimentações revelarão outras.
A um principiante não cabe fazer experimentações.
É aconselhável seguir as instruções de um técnico, ou os
conselhos das estações experimentais.
Eles dirão quais os porta-enxertos mais aconselhados para a
região.
b)

HABILIDADE DO ENXERTADOR

Como em qualquer outra operação, da habilidade do executante
depende, em grande parte, o êxito dos resultados.
Não basta saber como se pratica a enxertia.
É preciso um certo tirocínio que somente se adquire com a
prática, para executá-la com segurança e desembaraço.
Convém, pois, que o período de treinamento seja o mais longo
possível.
O tempo que se perde em treino ganha-se em prática.
De outra maneira ninguém chega a ser bom enxertador.
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c)

ESTADO DE VEGETAÇÃO DAS PARTES

Tanto o porta-enxérto como o enxerto devem apresentar,
mais ou menos, o mesmo vigor e robustez, sem o que muito problemáticos serão os resultados obtidos.
Quando, por exemplo, o porta-enxêrto é muito mais vigoroso
que o enxerto, este receberá muito maior quantidade de seiva
do que a necessária, e, conseqüentemente, há o perigo do afogamento por excesso de seiva.
Por outro lado, quando o enxerto é muito mais vigoroso do
que o porta-enxêrto, este não poderá fornecer a quantidade de
seiva necessária ao seu perfeito desenvolvimento, o que traz como
conseqüência a morte ou o desenvolvimento anormal do enxerto.
Como, porém, na prática, não se pode obter, como seria de
desejar, uma perfeita reciprocidade entre as duas partes, convém
que se empregue o porta-enxêrto em estado de vegetação um
pouco mais adiantado do que o enxerto.
É sempre preferível, e aconselhável por uns, um pequeno
excesso de seiva do que a falta.
Quando absolutamente isso não é possível, isto é, a parte a
ser enxertada apresenta um estado de vegetação mais adiantado
do que o cavalo, convém deixá-la em estratificação durante alguns
dias, antes de realizar a enxertia.
A estratificação pode ser feita em caixotes com areia ligeiramente úmida, alternando-se uma camada de ramos já podados, com
uma camada de areia.
d)

JUSTAPOSIÇÃO DAS CAMADAS GERADORAS

Para que a soldadura se realize e a parte enxertada se
desenvolva normalmente, é necessário que as camadas geradoras
das duas partes estejam em intimo contacto.
Quando tal não acontece, é certo não vingar o enxerto.
Naturalmente que esta justaposição depende, em parte, dos
cortes bem feitos, que permitem, depois de reunidas as duas partes,
passe a seiva, livremente, de uma para outra.
Intervém, então, não só a habilidade manual do enxertador,
como a qualidade dos instrumentos usados.

e)

ÉPOCA CONVENIENTE

É necessário que a enxertia seja praticada quando a seiva está
em movimento, o que acontece, de modo geral, entre nós, durante
quase o ano inteiro.
Já nos lugares de clima frio, a enxertia não deve ser praticada em pleno inverno, quando as plantas estão em letargia, isto é,
em repouso vegetativo.
Quando as plantas soltam a casca com facilidade, a enxertia
pode ser praticada com sucesso.
/)

CONDIÇÕES DO MATERIAL

É necessário que o canivete de enxertia esteja bem afiado e
seja de boa qualidade, a fim de que os cortes sejam bem planos,
sem o que não é possível obter-se perfeita justaposição das partes
cortadas.
Além disso, torna-se indispensável que ele esteja bem limpo,
livre de substâncias corrosivas ou poeiras, pois, as primeiras atacam
os tecidos das plantas, as segundas obstruem os microscópicos
canais condutores da seiva.
O podão, o serrote, etc. devem ser de boa qualidade e apresentar bom corte.
Um bom material ajuda muito o trabalho.
g)

CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS

Nos dias chuvosos ou muito ventosos, não se deve praticar
a enxertia.
Tanto a chuva, que favorece o apodrecimento das partes
expostas, como os ventos, que carregam grande quantidade de
poeira, prejudicam muito a enxertia.
Nas horas de calor muito intenso, não se deve realizar a
operação.
Quando, porém, é de toda a conveniência que não se interrompa o trabalho, convém proteger os enxertos da ação excessiva
dos raios solares.
Muito cedo, quando as plantas estão ainda umedecidas, devese evitar a enxertia.

— H—
h)

RAPIDEZ DA OPERAÇÃO

A operação deve ser feita com a máxima rapidez possível, sem,
contudo, prejudicar a perfeição do trabalho.
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Os ungüentos, além disso, realizam uma boa proteção contra
a umidade e diminuem a probabilidade de enfermidades nas partes
cortadas.

A exposição das partes cortadas, durante muito tempo, à ação
dos agentes atmosféricos, é sempre prejudicial, podendo mesmo
acarretar o fracasso da enxertia.
i)

ESTADO SANITÁRIO DAS PARTES

Ê necessário que tanto o cavalo como o enxerto estejam sadios,
sem nenhum indício de enfermidade ou praga.
Trabalhar com plantas enfermas é contraproducente, não só
porque os enxertos porventura obtidos serão de qualidade inferior,
como, também, conscientemente, estará o enxertador introduzindo
um foco de infestação em todo o viveiro de enxertia.
Convém, pois, seja feito um exame atento, antes de realizar
o trabalho.
j)

AMARRILHOS

Para que a soldadura se realize, torna-se necessário que as
partes estejam bem ajustadas, por intermédio de um amarrilho.
Os amarrilhos não devem ficar frouxos, nem excessivamente
apertados; no primeiro caso, não favorecem a soldadura, no segundo, provocam o estrangulamento do enxerto.
Quando se coloca o amarrilho, é de toda conveniência que a
pressão fique igualmente distribuída em toda a extensão, a fim
de evitar que algumas regiões fiquem mais adaptadas do que
outras.
Um bom amarrilho deve ser forte, macio, possuir certa elasticidade natural, não sofrer distensões ou retrações por efeito de
mudanças atmosféricas, etc.
k)

V —• Material indispensável ao enxertador
Um bom material ajuda muito ao enxertador.

Todo enxertador necessita, pelo menos, do seguinte material:
a)
£>)
c)
d)
e)

tesoura de podar;
canivete de enxertia;
podão;
serrote;
escopro.

Esse material deve ser de bca qualidade, permanecer em lugar
limpo livre de umidade, untado com óleo e estar sempre bem afiado.
É preciso não esquecer que, do material usado, depende, em
parte, o êxito da enxertia.
Não é necessário uma grande coleção de instrumentos.
Da lista acima, que é o mínimo que se necessita para os
trabalhos usuaais de enxertia, pode ainda ser dispensado o
escopro.
Saber manejá-los bem, com precisão e cuidado, eis o que se
exige do enxertador.
Tesoura de podai - - É uma tesoura de lâminas resistentes,
curvas, que funcionam por intermédio de uma mola.
Existem, no comércio, vários tipos de tesoyras de podar, sendo
um dos mais usuais o representado na figura \.
Serve para podar os porta-enxertos, cortar os ramos que vão
ser enxertados, cortar as folhas pelo pecíolo, etc.

UNGÜENTOS

Nas regiões onde as condições climáticas são desfavoráveis,
principalmente naquelas sujeitas a baijías temperaturas, é necessário
que as enxertias fiquem protegidas ppr um ungüento.

Canivete de enxertia -- É um canivete de bom aço, lâminas
resistentes e de bom corte, de diversos feitios de acordo com os
fabricantes, provido, numa das extremidades, de uma espátula
de osso, que serve para levantar a casca.
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Na figura l está desenhado um bom tipo de canivete de
enxertia.
É por seu intermédio que são cortadas as borbulhas, feitas as
incisões no porta- enxerto, cortados os garfos, etc.
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Escopro - - Ê um instrumento feito de aço, muito resistente,
com o aspecto de um cinzel, como se vê na figura 2.
Serve para fender os porta-enxertos muito desenvolvidos,
quando se realizam os enxertos de fenda, no topo.

B
Fig. 2 — Instrumentos para enxertia.
A ~- Serrote. B — Escopro.

VI — Amarrilhos usados em enxertia
Fig. l — Instrumentos pare enxertia.
A — Canivete de enxertia. B — Tesoura de podar.
C - Podão

Podão - - É um canivete de lâmina muito resistente, curva,
que serve para acertar melhor a superfície dos cortes feitos por
intermédio do serrote.
Existem também no mercado vários tipos de podão, sendo
muito cômodo o representado na figura l .
Serrote — É uma lâmina provida de uma ou duas fileiras de
dentes fortes, ponteagudos, usados para o corte das partes muito
desenvolvidas ou lenhosas, que não convém sejam cortadas pela
tesoura de podar (figura 2) .

Um bom amarrilho, bem atado, facilita
pega do enxerto

muito a

Depois de ajustado o enxerto sobre o porta-enxêrto, torna-se
necessário fixá-lo bem, por intermédio de uma ligadura ou amarrilho, a fim de que a soldadura se realize normalmente.
Um bom amarrilho deve ser forte, macio, não reter a umidade,
possuir um certo grau de elasticidade natural para acompanhar o
desenvolvimento do porta-enxêrto, não sofrer distensões ou retrações por efeito de mudanças atmosféricas, etc.
O fio deve ir amarrando em espiral c terminar por um nó,
que todos conhecem pelo nome de nó de marinheiro, obtido passando-se o fio uma eu duas vezes pela volta antecedente.
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Entre os amarrilhos usuais, aquele que melhores resultados
apresenta é, incontestàvelmente, a ráfia, porque possui todas as
qualidades desejáveis, e, além disso, apodrece naturalmente no
fim de um mês ou dois, dispensando o trabalho de desamarrar o
enxerto.
Apresenta, contudo, um grande inconveniente — o elevado
preço — daí o emprego, cada vez mais freqüente, de outras fibras
extraídas de plantas nossas, como a guaxima, a tábua, a piteira,
a bananeira e tantas outras, que, depois de convenientemente
preparadas, podem ser usadas, apesar de um tanto duras.
Na falta de tais fibras podem-se usar- mesmo fios de algodão
ou de seda.
O fio de algodão, apesar de forte, não possui elasticidade
natural, de modo que se não for retirado um mês após ter sido
realizada a enxertia, pode provocar o estrangulamento do enxerto.
O fio da seda, sob todos os pontos de vista, é ótimo, apesar
de não muito resistente, sendo mesmo o amarrilho aconselhável
em se tratando de borbulhas em plantas muito delicadas.

Fórmula l
l quilo de resina.
j/2 quilo de cera de abelha.
j/^ litro de linhaça.
Fórmula 2
l quilo de resina.
j/2 quilo de cera de abelha.
j/4 quilo de sebo.
No primeiro caso, fundem-se juntos a cera e a resina.
Aquece-se à parte a linhaça, junta-se tudo, batendo-se até adquirir boa consistência.
No segundo caso, fundem-se juntos a resina e a cera de abelha.
Aquece-se à parte o sebo, junta-se tudo, até adquirir a consistência
desejada.

VII — Ungüentos
Nos lugares onde as condições c/imáíVcas suo
sãs, é indispensável o emprego de ungüentos.

As superfícies cortadas, depois de ajustadas, devem ser protegidas, principalmente nos lugares onde as condições climáticas
são desfavoráveis, com uma pasta untuosa.
Os ungüentos não só resguardam os enxertos da ação prejudicial da umidade, como também tornam menos freqüentes o
aparecimento de doenças criptogâmicas nas superfícies expostas .
Um bom ungüento deve apresentar, entre outras, as seguintes
características : ser untuoso ao tato, não sofrer fendilhamento pela
ação do calor, não ser solúvel na água, etc.
Inúmeras são as fórmulas de ungüentos aconselhadas nos
manuais de enxertia, muitas delas exigindo o emprego de substâncias de difícil aquisição, preço elevado, etc.
Aconselhamos aos nossos enxertadores duas delas, já pelas
suas ótimas qualidades, já porque todos os seus ingredientes são
produtos nossos, facilmente encontrados nos mercados.

VIII — Obtenção de porta-enxertos
B contraproducente colocar boas
porta-enxertos de qualidade inferior.

matrizes

sobre

A obtenção de porta-enxertos ou cavalos deve merecer toda
a atenção e cuidado do enxertador, pois, constituem eles os alicerces de boas enxertias futuras.
De nada valem boas borbulhas ou bons garfos se o enxertador
não dispõe de um viveiro de ótimos porta-enxertos, vigorosos, bem
conformados, isentos de pragas ou moléstias, em condições de
favorecer a soldadura dos enxertos e permitir que eles se desenvolvam nas melhores condições possíveis.
Nem sempre é mais econômico produzir os mais baratos portaenxertos .
É indispensável usar bons porta-enxertos, embora eles aparentemente saiam mais caros.
Deles dependem o vigor, a resistência, etc., da planta enxertada.
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Quando as condições climáticas são adversas, convém fazer
sementeiras protegidas, embora seja mais trabalhoso.

Os porta-enxertos são obtidos, via de regra, por:
a) Sementes (dando os chamados cavalos de pé franco).
b) Estaquia.
c) Mergulhia.
Qualquer um desses processos apresenta ótimos resultados,
uma vez sejam observados todos os preceitos técnicos, relativos a
cada um.
Não é demais insistir que não basta plantar; é preciso saber
plantar.
A escolha do método de multiplicação a ser empregado não
é arbitrária. Depende da planta que se vai propagar.
Cada uma delas tem suas exigências próprias, e, por conseqüência, é preciso aplicar o método mais adequado de propagação.
Os porta-enxertos de laranjeira, mangueira, etc., são obtidos,
de preferência, por sementes; já os de videira. amoreira, etc., por
estacas, e assim por diante.
Daremos, embora ligeiramente, algumas noções indispensáveis
àqueles que pretendem formar, eles próprios, os porta-enxertos
para os seus trabalhos futuros.

Sendo o problema da rega um dos mais importantes nas
sementeiras, convém estejam elas localizadas nos lugares onde
haja água próxima.
O solo deve ser fértil, bastante profundo, de preferência um
tanto arenoso, a fim de possibilitar não só um bom arejamento,
como, também, a formação de um sistema radicular tanto quanto
possível perfeito.

IX — Propagação por sementes
Nunca se deve semear sem antes fazer uma rigorosa seleção das sementes.

Às sementes destinadas à obtenção de porta-enxertos de pé
franco devem ser provenientes de árvores sadias, vigorosas, resistentes, e, sobretudo, adaptadas ao local.
Depois de convenientemente limpas e preparadas, de acordo
com cada caso particular, são secas à sombra e guardadas em
lugares abrigados, limpos e arejados.
Antes de guardá-las, é indispensável fazer uma rigorosa seleção, visando a eliminação das defeituosas, raquíticas, praguejadas, com sintomas de enfermidades, etc.
Somente aquelas que apresentam melhores características
devem ser guardadas e, mais tarde, desinfetadas, antes do plantio.
O local destinado à sementeira deve estar situado num terreno
mais ou menos plano, bem drenado, com boa exposição, não sujeito
a fortes ventanias, não muito próximo do futuro viveiro.

A maneira de semear, a distância entre as sementes, as dimensões dos canteiros, etc. variam consideravelmente.
De um modo geral, podemos recomendar para as sementes
não muito pequenas, as ssmeaduras feitas em linhas, em canteiros
de 1,50 m de largura e comprimento correspondente à extensão
do terreno, desde que eles fiquem bem orientados.
Em se tratando de sementes muito pequenas, pode-se fazer a
semeadura a lanço.
As sementes exigem muitos e constantes cuidados.
Proteção contra os raios solares excessivos e copiosas chuvas,
regas diárias, eliminação de plantas daninhas, tratamentos fungicidas e inseticidas quando necessários, visando proporcionar às
plantas melhores condições para o seu desenvolvimento, não devem
ser esquecidos, pois, são absolutamente indispensáveis.
Quando as plantinhas apresentam 0,10 m-0,15 m de altura,
estão em condições de ser transplantadas para os viveiros.
O viveiro, isto é, o local onde devem permanecer os portaenxertos até a transplantação para o local definitivo, algum tempo
depois de enxertados, deve estar bem localizado.
Deve estar o máximo possível afastado de plantações da
mesma espécie, a fim de reduzir a possibilidade de aparecimento
de moléstias ou pragas.
O terreno, de preferência ligeiramente inclinado, deve ser
permeável, fértil, bem exposto, protegido das fortes ventanias, etc.
O preparo do terreno deve ser muito cuidadoso, não se descuidando do destocamento, das araduras, gradagens, etc. quando
possível, a fim de colocá-lo nas melhores condições para receber
as mudas provenientes das sementeiras.
A distância entre as plantas, dimensões das covas, etc., variam
de uma espécie para outra.
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De um modo geral, podemos recomendar para os viveiros o
plantio cm linhas duplas, com l, 20 m entre as ruas e 0,45 m x 0,45 m
a 0,60 m x 0,60 m entre as plantas e as linhas.
O plantio em linhas duplas facilita, consideravelmente, o trabalho do enxertador, que tem à sua disposição maior espaço, para
fazer, com mais desembaraço, a enxertia.
Na época da transplantação das sementeiras para os viveiros,
deve ser feita uma rigorosa seleção de mudas, eliminando-se todas
aquelas que se apresentam mal conformadas, com sistema radicular
defeituoso, pouco vigorosas, enfermas ou praguejadas.
Somente as melhores mudas devem ser transportadas para os
viveiros .
É mais econômico eliminá-las antes de realizada a enxertia,
do que mais tarde.

c) estar em perfeitas condições, não apresentando cortes ou
atrofias.
Às vezes, quando o enraizamento é um tanto difícil, retira-se
a estaca conservando-se um fragmento dq, lenho da planta onde
ela estava presa.
Na figura 3 estão representadas duas estacas preparadas para
o plantio.

Quando se pretende enxertar por encostia, é muito comum, em
lugar de transplantar para os viveiros, fazê-lo para latas, jacas,
etc. pois facilitará muito, mais tarde.
X — Propagação por estaquia
É preciso escolher as melhores csíacfls; e/as são
mudas, c/u,:, enraizadas, construirão porta-enxertos .

Dá-se o nome de estaca a todo fragmento, lenhoso ou herbáceo de um vegetal, contendo, pelo menos, duas gemas, capaz de
enraizar, quando colocado no solo.
É preciso fornecer às estacas, além de boas condições de solo
propriamente dito, boas condições de calor e umidade, a fim de que
elas possam emitir raízes adventícias vigorosas, formando novas
plantas.
As estacas devem ser retiradas de árvores adiultas, vigorosas,
resistentes, isentas de enfermidades ou praga.
De um modo geral, estacas de 0,15 m a 0,40 m são as preferidas,
devendo-se, visando reduzir a transpiração, retirar algumas folhas,
cortando-as pelo pecíolo.
Uma boa estaca deve:
a) apresentar, de preferência, 3-4 gemas sadias, bem conformadas e engorgitadas;
b) não revelar indícios de moléstias ou pragas;

Fig. 3 — Estacas

O corte das extremidades das estacas deve ser inclinado.
O plantio é feito em canteiros semelhantes aos descritos para
as sementeiras, colocando-se as estacas horizontalmente sobre o
terreno, ou, ligeiramente inclinadas, deixando-se, no último, pelo
menos, uma gema fora do solo.
Deve-se apertar bem a terra em torno de cada estaca, não só
para favorecer o enraizamento, como também para evitar que ela
se desloque, por efeito dos ventos, das chuvas, etc.
Proporcionar às estacas regas diárias, tratos culturais diversos,
tratamentos fungicidas ou inseticidas, etc., a fim de que elas formem
porta-enxertos sadios e vigorosos, são cuidados que se impõem.
Quando as estacas não podem ser logo plantadas, deve-se
guardá-las em estratificação, isto é, em caixotes, com camadas alternadas de serragem úmida e estacas.
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As estacas, depois de enraizadas e com parte aérea um pouco
desenvolvida, estão em condições de ser transplantadas para os
viveiros, realizando-se, então, nova e cuidadosa seleção, visando
eliminar todas as que não se encontram em boas condições.

Quando o mergulhão já está enraizado, separa-se da plantamãe, ou de uma só vez, ou, lentamente, praticando-se uma incisão
que, aos poucos, vai sendo cada vez mais profunda, até separá-lo
completamente.

O plantio das estacas pode, em alguns casos, ser feito diretamente nos viveiros.
XI — Propagação por mergulhia
Ã mergulhia é, como a estaquia, um processo c/o
multiplicação baseado na formação de raízes advcntícias.

A mergulhia consiste em provocar, primeiro, o enraizamento
de um ramo, para depois destacá-lo da árovre-mãe.
É um processo de obtenção de porta-enxertos muito recomendado para as plantas que dificilmente enraizam por meio de
ramos destacados (estacas).
É preciso, como no caso de estaquia, para provocar o enraizamento da região introduzida-n o solo, que a terra esteja bem
apertada contra o ramo e as condições de calor e umidade sejam
favoráveis.
Entre os vários processos de mergulhia, os mais usuais são :
a)

Mergulhia simples.

b)

Mergulhia em vaso.

Na mergulhia simples, curva-se um ramo sadio, vigoroso, portador de boas gemas, sobre uma valeta aberta no solo, de modo a
que a extremidade superior fique voltada para cima.
A fim de favorecer o enraizamento, é costume fixar o mergulhão no solo por intermédio de uma forquilha e fazer uma pequena incisão na parte recurvada, introduzida na valeta, como se
vê em A( da figura 4.
Uma vez fixado o mergulhão, enche-se a valeta com terra
fértil.
Quase sempre é indispensável manter a parte do mergulhão
situada acima do solo, fixada por intermédio de um tutor, pois ele
se encontra em posição forçada.

B
Fig.

4 — Processos de m e r g u l h i a .

A — Mergulhia simples

B — M e r g u l h i a cm vaso

Na mergulhia em vaso, o ramo é recurvado sobre um vaso
que apresenta uma das paredes com uma incisão em V, seguindose cs mesmos preceitos que no caso anterior.
Tal processo está esquematizado em B, da figura 4.
Não é demais lembrar que somente se faz a mergulhia de
ramos sadios e vigorosos.
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XII — Preparo dos porta-enxertos

As folhas são cortadas pelo pecíolo, os espinhos, a um terço
do caule, e os acúleos, destacados.

Os portíj-enxertos bem conformados
cados para a enxerfia.

são os indi-

Desde que as mudas principiam a desenvolver-se, deve-se
orientar convenientemente o crescimento dos futuros porta-enxertos. a fim de que, na época da enxertia, estejam eles bem
conformados.
Em primeiro lugar devemos orientar o desenvolvimento do
caule, de modo a que ele siga, tanto quanto possível, a direção
vertical, recorrendo-se, sempre que necessário, ao tutoramento
das plantas nos viveiros.
Quando a gema terminal é bastante vigorosa e o plantio foi
bem orientado, é certo ela desenvolver-se muito mais depressa que
-as gemas laterais, favorecendo, assim, a formação de porta-enxertos
mais ou menos erectos até certa altura, como é preferível.

Tratando-se de enxertia no topo, deve-se cortar o portaenxêrto na altura cm que se deseja enxertar.
É contra-indicado, nos casos comuns, fazer o corte transversal do porta-enxêrto, dias antes da enxertia, pois, a superfície
cortada, ficando exposta ao ar, estará sujeita ao apodrecimento,
ao desenvolvimento de doenças criptogâmicas.
Em casos de velhas árvores, que vão ser rejuvenescidas pela
enxertia, é aconselhável fazer o corte transversal dos cavalos dias
antes, um pouco acima do ponto onde se deseja enxertar.
Em se tratando de porta-enxertos não muito desenvolvidos,
o corte é feito por intermédio da tesoura de podar; nos mais
desenvolvidos, pelo serrote, tomando-se as necessárias precauções
para evitar que o lenho rache.
Em qualquer dos casos, é indispensável alisar depois o corte
por intermédio do podão.

Quando tal não acontece, e um grande número de gemas
laterais desenvolve-se rapidamente, é conveniente eliminar algumas
das ramificações laterais produzidas, a fim de que não fique comprometido o bom porte do porta-enxêrto.

XIII — Modalidades de enxertia
O método de enxertia a ser empregado
da palnta.

O ideal, para a enxertia, é um porta-enxêrto perfeitamente
limpo, sadio, vigoroso, livre de ramificações laterais até uns 0,30 m
acima do solo, para facilitar o trabalho da enxertia.
É preciso muito cuidado na poda, para não comprometer o
vigor da planta.

Os numerosos processos de enxertia são grupados em três
tipos:

A poda de conformação, enquanto indispensável, visa, tão
somente, equilibrar o porta-enxêrto, colocando-o nas melhores
condições possíveis para enxertá-lo.

a)

Enxertia por borbulha

b)

Enxertia por encostia .

Nunca devem ser arrancados os ramos desnecessários nem
•despontados com a mão.

c)

Enxertia por garfag em.

Tal prática provoca sempre ferimentos inúteis, caminhos
-abertos para a penetração de germes patogênicos.
O uso da tesoura de podar, ou mesmo, do canivete, é
indispensável, para que os cortes sejam feitos com perfeição.
Deve-se eliminar, ainda, todas as folhas, espinhos, acúleos,
•etc., numa extensão de 0,10 m-0,15 m, no local onde se vai fazer
a enxertia, a fim de facilitar o trabalho.

depende

No primeiro caso, o enxerto é uma borbulhia, no segundo, um
ramo não destacado (ramo-enxêrto), e, no terceiro, um ramo
destacado (garfo) .
Cada um dos três tipos fundamentais comporta um número
enorme de variedades, que não convém sejam descritas para um
principiante.
Como o nosso objetivo é, apenas, ilustrar os menos esclarecidos no assunto, descreveremos, tão somente, os processos mais
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simples, que estejam perfeitamente ao alcance de qualquer principiante.
Tais processos são, aliás, os mais usuais na prática, e, com
eles, os resultados obtidos têm sido os mais animadores.
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O ramo, que deve soltar bem a casca, precisa, depois de
destacado da árvore, ser podado nas extremidades.

Mais tarde, então, depois de bem executados os processos
simples, que procuraremos esclarecer, a leitura dos manuais especializados ensinará os outros processos mais complexos, processos
que não apresentam, aliás, interesse algum sob o ponto de vista
prático.
É preferível aprender, inicialmente, pouco, mas aprender bem,
a fim de que as enxertias sejam feitas com perfeição, segurança e
desembaraço.
Não se avalia a capacidade de um enxcrtador pelo número
de processos de enxertia que ele conhece, mas, sim, pela perfeição
de seu trabalho.
XIV

- Enxertia por borbulhia

Entre os processos de enxertia, a borbulhia é o
de mais fácil execução.

A borbulhia é o método de enxertia pelo qual se consegue
soldar uma gema (borbulha) sobre um outro vegetal (portacnxêrto), de maneira a permitir o seu desenvolvimento normal e
formação de uma planta semelhante àquela de onde ela foi retirada.
A gema, para realizar-se a borbulhia, deve vir acompanhada
de uma porção da casca, contendo todas as camadas do cortex, ou,
ainda, uma parte do alburno.
Quando a borbulha não se desprende bem e deixa fragmentos.
da camada mais interna da casca, presa no ramo de onde foi
desticada, o enxerto não vinga.
Fig. 5 — Obtenção de borbulhas.

OBTENÇÃO DAS BORBULHAS

/
Os ramos fornecedores das borbulhas devem ser retirados
de árvores sadias e vigorosas, apresentando todas as qualidades
que se deseja sejam reproduzidas pela enxertia.

A. — Ramo destacado da árvore-mãe.
B ~- O mesmo ramo, depois de preparado, para fornecer as borbulhas.

Na figura 5 está representado, em A, um ramo tal como é
destacado da árvore-mãe, e, em B, depois de convenientemente
preparado, para fornecer as borbulhas.
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Quando as borbulhas não são logo destacadas para a enxertia,
os garfos devem ser guardados em lugares frescos e sombreados,
de preferência em caixotes contendo serragem úmida.
As borbulhas só são utilizadas quando vivas, bem conformadas,
sadias e vigorosas.
Vários são os processos para destacar as borbulhas, de acorda
com as modalidades da borbulhia:
a) em escudo direito
fig.
6-A
b) em escudo invertido
fig.
6-B
c) em retângulo
fig.
7-A
d) em losango
fig.
7-B
CONDIÇÕES DO PORTA-ENXERTOS

FÍCJ- 6 — Corte de borbulhíis.
Corte em escudo d i r e i t o . B — Corte em escudo i n v e r t i d o .

Os porta-enxertos devem estar convenientemente preparados,
de acordo com as recomendações feitas no capítulo correspondente.
Existindo espinhos, acúleos, etc., devem ser eliminados os
situados na região onde se vai enxertar.
O diâmetro dos porta-enxertos nunca deve ser inferior a
0,15 m.
Porta-enxertos vigorosos, sadios, bem conformados, que estejam soltando, com facilidade, a casca, são os requeridos para a
borbulhia.
PROCESSOS DE BORBULHIA
Vários são os processos de enxertia por borbulhia.
Daremos uma ligeira descrição, apenas, daqueles de mais
fácil execução, que são, justamente, os mais usuais.
Os outros processos, de execução mais trabalhosa, não usuais,
não convém sejam feitos por principiantes.
Vejamos, somente, os seguintes:
Sob

Borbulhia
Fíg. 7 ~- Corte de borbulhas.
,4 — Corte cm retàngulo. B — Corte em losango.

É indispensável assim proceder, porque as gemas encontradas
na base e no ápice não são aproveitadas para enxertia.

casca

em T direito
em T invertido
em placa
crucial

Embutido — em placa
Estudemos, de per si, cada um deles.
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BORBULHIA SOB CASCA - - INCISÃO EM «T» DIREITO (fig. 8)

Fende-se a casca do porta-enxêrto A, com o canivete de
enxertia, primeiro, no sentido transversal, (corte a b), depois, no
sentido longitudinal (corte c d ) , de modo a formar um T.

.

;X
Ata-se o amarilho de baixo para cima, deixando-se livre
ivr ' á'"),
' " ; . *£***•
r e gião
i o onde
one se encontra a gema,
gema a fim de que ela possa desenvoll**1"
ver-se, como se vê em D .

BORBULHIA SOB CASCA — INCISÃO EM «T> INVERTIDO (fig. 9)
Fende-se a casca do porta-enxêrto A, primeiro, no sentido
transversal a b, depois, no sentido longitudinal c d, de modo a
formar um «T» invertido.

Fig. 8 — Borbtilhia sob casca. Incisão em «T» direito.

O escudo é cortado, dando-se, primeiro, uma incisão transversal a b, depois, duas incisões curvas, para baixo, a c e b c, de
modo a formar um triângulo com dois lados curvos, como se vê
em A, da figura 5, em cujo centro se encontra a gema.
Solta-se o escudo por intermédio da espátula do canivete, de
modo a que ela saia perfeita, contendo a gema e todas as camadas
da casca.
Para inocular o escudo no porta-enxêrto, levanta-se a casca
pelos bordos da incisão longitudinal c d, utilizando-se, para isso,
a espátula do canivete.
Ajusta-se, em seguida, tão depressa quanto possível, a borbulha B no porta-enxêrto A, fazendo-a penetrar cuidadosamente,
de cima para baixo, de modo a que eles fiquem em íntimo contacto,
como se vê em C.

Fig. 9 — Borbulhia sob casca. Incisão em «T» invertido.

O escudo é cortado, dando-se, primeiro, um corte transversal
b c, e, depois, duas incisões curvas, para cima, b a e c a, como
se vê em B, da figura 5, no meio do qual está a gema.
Levanta-se a casca do porta-enxêrto A, pelos bordos da
incisão longitudinal c d, e introduz-se, de baixo para cima, a
borbulha B, como se vê em C.
Amarra-se, de baixo para cima, como em D.
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BORBULHIA SOB CASCA, EM PLACA ( f i g .
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10)

Fazem-se, no porta-enxérto, A, duas incisões transversais a b
e c d, e uma longitudinal e /.

A borbulha é cortada, dando-se quatro incisões a b, b d, d c,
c a, formando um losango como se vê em B, da figura 6, no centro
do qual se encontra a gema.

Fig.

11 — Borbulhia sob casca.

Incisão crucial.

Fig. 10 — Borbulhia sob casca, cm placa

A borbulha é cortada, dando-se duas incisões longitudinais
a c e b d e duas outras transversais a b e c d, de modo a formar
um retângulo, como se vê em A, da figura 6, no centro do qual
se encontra a gema.
Levantam-se os bordos da incisão longitudinal e / do portaenxêrto A, introduzindo-se a borbulha B, sob a casca, primeiro
de um lado, depois do outro, como se vê em C, evitando-se que
a gema fique coberta pela casca do cavalo.
Amarra-se como em D.

Ajusta-se a borbulha B no porta-enxêrto A, introduzlndo-a,
primeiro num lado, depois no outro, levantando, ligeiramente, os
bordos das incisões, de modo que ela fique como em C.
Amarra-se, em seguida, como em D.
BORBULHIA EM PLACA EMBUTIDA ( f i g . 12)
Fazem-se, no porta-enxêrto A, duas incisões transversais a b
c c d. K duas longitudinais a c e b d, retirando-se, em seguida,
toda a casca cortada e deixando-se o alburno a descoberto.
O corte da borbulha é o mesmo que o descrito para a
borbulhia sob casca, em placa, como se vê em A, da figura 6.

BORBULHIA SOB CASCA, INCISÃO CRUCIAL ( f i g . 11)
Fazem-se, no porta-enxêrto A, duas incisões cruzadas a b
K c d. e, em seguida, retira-se um pouco da casca por meio de
quatro incisões: efehhgegf.

É preciso fazer as necessárias medições a fim de que a
borbulha se adapte perfeitamente, casca com casca, na escavação
feita no porta-enxêrto.
Ajuste-se a borbulha B no porta-enxêrto A, conforme se vê
em C, amarrando-se como em D.
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CUIDADOS POSTERIORES
Quando o sol é muito intenso, usa-se, realizada a borbulhia,
proteger o enxerto por intermédio de uma folha colocada superiormente, presa pelo pecíolo.

Passando algum tempo, corta-se completamente a parte do
porta-enxêrto situada acima do ponto de enxertia, completando-se
a incisão anteriormente feita.
Vinte d^as após a operação anterior, é aconselhável uma nova
inspeção, para suprimir todos os ramos novos que, porventura,
tenham surgido nos porta-enxertos.
Ao lado de cada muda coloca-se um tutor, para segurar o
ramo proveniente da borbulha enxertada, evitando sofra ele com
a ação dos ventos fortes, ou, mesmo, fique curvado pelo seu próprio
peso. formando plantas de porte defeituoso.
Enquanto permanecem nos viveiros, as mudas enxertadas não
dispensam os tratos culturais, a poda de conformação, os tratamentos contra enfermidades ou pragas, etc.

XV — Enxertia por encostia
A encostia ou aproximação é o mais antigo dos
métodos de enxertia.

O

A
Fig.

T>

12 — Borbulhia em placa embutida.

Uns 15-20 dias após a enxertia, deve-se percorrer o viveiro
e verificar se as gemas pegaram, isto é, se continuam verdes* e
engorgitadas, fazendo-se novas enxertias nos porta-enxertos em
que elas falharam.
Duas semanas depois, faz-se nova inspeção, para desatar as
ligaduras, a fim de evitar o estrangulamento dos enxertos.
Quando se usa a ráfia, não é preciso esse trabalho, pois ela
apodrece 30-40 dias após ter sido colocada.
Durante a segunda inspeção, podem ser podados alguns ramos
do porta-enxêrto, que estejam muito desenvolvidos, bem como
eliminar os ramos ladrões, que, porventura, tenham surgido.
Quando a gema já formou um ramo com 0,10 m-0,15 m, faz-se
toda a parte superior do porta-enxêrto tombar para o lado oposto
ao da enxertia, por meio de uma incisão que penetre até dois
terços do diâmetro do cavalo.

A encostia é o método de enxertia pelo qual consegue-se
soldar um ramo não destacado de uma árvore (ramo-enxêrto),
sobre uma outra árvore (porta-enxêrto), de maneira que eles se
soldem e o ramo-enxêrto possa desenvolver-se normalmente, mesmo
depois de destacado da árvore-mãe.
É o mais antigo dcs processos de enxertia; o usado para as
plantas que dificilmente podem ser enxertadas por borbulhia ou
garfagem.
A encostia ou enxertia por aproximação é o que menos falha,
porquanto o ramo-enxêrto, mesmo depois de realizada a enxertia,
continua recebendo normalmente os seus alimentos, pois, só é
destacado da árvore-mãe depois de convenientemente soldado no
porta-enxêrto.
ESCOLHA DO RAMO-ENXÊRTO
O ramo-enxêrto deve ser escolhido em uma árvore vigorosa
e sadia, que apresente todos os caracteres que, se deseja sejam
reproduzidos pela enxertia.

— 38 —

39

Como o ramo não vai ser destacado senão depois de soldado
no porta-enxêrto, não há necessidade de eliminar as folhas.

No porta-enxêrto A, faz-se um entalhe a, de modo que retire,
também, uma camada da casca contendo parte do alburno.

Quando ele é muito longo, pode-se, sem inconveniente, podar
um pouco a sua extremidade superior.

ESCOLHA DO PORTA-ENXÊRTO
O porta-enxêrto deve ser vigoroso e sadio, de uma variedade
resistente e adaptada ao solo, e, de preferência, deve estar plantado
em vaso, para facilitar a operação, pois os vasos podem ser levados
para qualquer local e colocados em posições convenientes para o
trabalho.
O seu diâmetro deve ser igual ou superior ao do ramo-enxêrto,
para que se possa realizar um ajuste perfeito entre as duas partes.

PROCESSOS DE ENCOSTIA
Vários são os processos de enxertia por aproximação.
De acordo com o nosso critério, descreveremos apenas os mais
simples e de mais fácil execução, que têm revelado, na prática,
resultados bastante satisfatórios.
Vejamos somente os seguintes:

~A
embutida

no topo
à inglesa
Encostia
embutida
lateral
à inglesa

Fig. 13 — Encostia latral embutida.

O entalhe a deve ter a mesma forma e as mesmas dimensões
do entalhe b, paia que a enxertia seja bem feita.
Aproximam-se os dois entalhes de modo que as duas superfícies cortadas se ajustem bem, amarrando-se em seguida, como
se vê em C.

ENCOSTIA LATERAL EMBUTIDA (,fig. 13)

ENCOSTIA LATERAL À INGLESA (fig. 14)

Pratica-se, no ramo-enxêrto B, um entalhe b,. de modo que
se retire uma camada da casca contendo uma parte do alburno.

Oferece, sobre o processo anterior, a vantagem de prender
melhor as partes ajustadas.
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Pratica-se, no porta-enxêrto A, um corte como no processo
anterior, fazendo-se, em seguida, a um terço da extremidade do
corte, uma lingueta a, que penetra até o meio.

ENCOSTIA NO TOPO EMBUTIDA ( f i g . 15)

No ramo-enxêrto B, pratica-se um outro corte, com lingüeta b,
perfeitamente idêntico ao anterior, mas em posição invertida, isto é,
com a lingüeta feita no terço inferior, de baixo para cima.

Corta-se o porta-enxêrto A obliquamente, por intermédio da
tesoura de podar ou do serrote, acertando-se o corte com o podão.
No ramo-enxêrto B pratica-se um entalhe b, de tal forma que
ele possa ser perfeitamente ajustado no topo do porta-enxêrto.
Amarra-se, em seguida, como em C.

Fig. 15 — Encostia no topo embutida.

C
Fig.

H — Encostia lateral à inglesa.

Para realizar esse processo de encostia, é conveniente que as
duas partes tenham o mesmo diâmetro, a fim de evitar que fiquem
superfícies expostas.
ENCOSTIA NO TOPO À INGLESA ( f i g . 16)

Aproximam-se os dois entalhes, de modo que as linguetas
fiquem introduzidas uma na outra.
Amarra-se, em seguida, como se vê em C.

Corta-se, na ocasião da enxertia, o porta-enxêrto A com um
talhe horizontal, por intermédio do serrote ou da tesoura de podar,
de acordo com o seu diâmetro.
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Em seguida, corta-se obliquamente o topo em bisel, por intermédio do canivete de enxertia, abrindo-se, no terço superior, um
encaixe a, de cima para baixo.
No ramo-enxêrto B, faz-se um encaixe b, semelhante ao encaixe a, porém em posição invertida, isto é, no terço inferior.

Realizada a encostia, observa-se via de regra, que as duas
partes ficam mutuamente, forçadas, pois foram afastadas de suas
posições naturais, havendo> portanto, o perigo do deslocamento
das regiões justapostas.
Para evitar que tal aconteça, é conveniente colocar laços ou
tutores que mantenham as partes invariavelmente na posição que
ficaram após a enxertia.
Deve-se inspecionar também se os amarilhos estão em boa
posição, atando-os novamente, quando necessário.
Quinze dias após a encostia, inicia-se o trabalho de poda do
porta-enxêrto, eliminando-se algumas de suas ramificações.
Na semana seguinte, são eliminadas novas ramificações, e
assim sucessivamente, até que, quando se tem certeza da soldadura
do enxerto, corta-se obliquamente o porta-enxêrto, uns 0,10 m
acima do ponto de enxertia.
Inicia-se, então, o desmame do ramo-cnxêrto, isto é, a sua
separação gradativa da árvore-mãe.
Para isso faz-se um entalhe no ramo-enxêrto, um pouco abaixo
do ponto de soldadura.
De oito em oito dias, torna-se cada vez mais profundo o
entalhe.
Assim procedendo-se, vai-se, gradativamente, diminuindo a
quantidade de seiva proveniente da árvore-mãe, até que, quando
o enxerto já está em condições de receber a seiva exclusivamente
do porta-enxêrto, completa-se o desmame.

A

B

c

Fig. 16 — Encostia no topo à inglesa.

Aproximam-se as duas partes de modo que os entalhes penetrem um no outro, amarrando-se, em seguida, como em C.

CUIDADOS POSTERIORES
A encostia, como a garfagem, requer, geralmente, o emprego
de ungüentos.

XVI — Enxertia por garfagem
Somente pela garfagem
velhas árvores esgotadas.

é

possível

rejuvenescer

A garfagem é o método de enxertia pelo qual consegue-se
soldar um ramo destacado (garfo) sobre outro vegetal (portaenxêrto), de maneira a permitir o seu desenvolvimento normal e
formação de uma nova árvore, semelhante àquela de onde ele foi
retirado.
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OBTENÇÃO DOS GARFOS

No caso de garfagens no topo, os porta-enxertos devem ser
cortados horizontal ou obliquamente, a uns 0,10 m-0,15 m do
solo.

O garfo, isto é, o ramo ou fragmento de ramo, deve ser
retirado de uma planta sadia e vigorosa.

PROCESSOS DE GARFAGEM

Não são necessários garfos muito longos; um comprimento
de 0,10 m a 0,30 m é suficiente, desde que tenham, pelo menos,
uma gema bem vigorosa, engorgitada e sadia.
Um mesmo ramo pode fornecer vários garfos.
A extremidade superior do garfo deve ser cortada obliquamente, para evitar a acumulação da água na superfície.
Todas as folhas são eliminadas, cortando-se pelos pecíolos.
Às vezes, em certas garfagens, o enxerto é um broto lateral
destacado da árvore-mãe conservando um pequeno fragmento de
casca e parte do alburno, isto é, um verdadeiro escudo com a
gema já desenvolvida.

Das três modalidades de enxertia, é a garfagem a que apresenta maior número de variedades.
De acordo com o nosso critério, daremos apenas uma descrição dos mais simples e usuais.
É contraproducente, não é demais repetir, complicar a questão
para quem se inicia em enxertia, com descrições de um número
muito elevado de processos, muitos deles de difícil execução e
raramente empregados.
Vejamos apenas os seguintes:

{

simples
com escudo

Quando os garfos não são utilizados imediatamente, deve-se
conservá-los estratificados, em lugares sombreados.

no topo, sob casca

í simples
| aperfeiçoada

A estratificação é feita em caixotes, colocando-se uma camada
de serragem úmida, uma de garfos, outra de serragem, e assim
sucessivamente.

lateral, no alburno

l entalhe direito
| entalhe oblíquo

no t ô pO(

f bisel chato
| bisel enviesado

Garragem

no alburno

CONDIÇÕES DO -PORTA-ENXÊRTO
Os porta-enxertos devem estar convenientemente preparados,
de acordo com os preceitos que foram lembrados num dos capítulos anteriores.
Quando a garfagem é feita sob casca, torna-se necessário que
os porta-enxertos estejam soltando bem a casca, como para o caso
de uma borbulhia.
Devem ser usados, como em qualquer outro processo de enxertia, somente porta-enxertos bem conformados, sadios e vigoNa ocasião da enxertia é conveniente eliminar as folhas,
espinhos, acúleos, etc., porventura existentes, a fim de facilitar o
trabalho do enxertador.

fenda

ímeia fenda
l renda completa

à inqlêsa

(simples
[composta

(ordinário
embutido \
\ na coroa
GARFAGEM LATERAL SOB CASCA SIMPLES ( f i g . 17)
Fende-se a casca do porta-enxêrto A, primeiro, no sentido
transversal a b; depois, partindo do meio da incisão a b, pratica-se
uma incisão para baixo.
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Levantam-se os bordos da incisão longitudinal e introduz-se,
imediatamente, de cima para baixo, o garfo B.

O garfo é retirado como se fosse para uma borbulhia em «T">
direito, com a diferença que, em vez do escudo conter uma gema
apresenta um ramo novo, como se vê em B.
Levanta-se a casca do porta-enxêrto pelos bordos da incisão
longitudinal c d, e introduz-se, de cima para baixo, o garfo, como
em C, amarrando-se em seguida, como em D.

Fig. 17 — Garfageim lateral, sob casca, simples.

O garfo, medindo 0,10 m a 0,20 m, é cortado em bisel chato,
um tanto longo.
Quando se talha em bisel, deve-se fazê-lo de tal maneira,
que, superiormente, fique uma gema, que será o chamariz para
a seiva.
Introduzindo o garfo no porta-enxêrto, como se vê em C,
amarra-se, de baixo para cima, como em D.

Fig. 18 — Garfagem lateral, sob casca, com escudo.

GARFAGEM NO TOPO, SOB CASCA SIMPLES ( f i g .

19)

Para realizá-la é necessário que o porta-enxêrto
soltando bem a casca.

esteja

GARFAGEM LATERAL SOB CASCA COM ESCUDO (fig. 18)

Corta-se, transversalmente, o porta-enxêrto A, por intermédio do serrote ou da tesoura de podar, acertando o corte com
o podão.

Faz-se, no porta-enxêrto A, uma incisão transversal a b, e,
outra, perpendicular a ela, de cima para baixo, c d.

Faz-se, depois, uma incisão longitudinal, levantando-se a casca
pelos bordos da referida incisão, como em a.
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No lado B, pratica-se um corte em bisel b, no lado oposto
a uma gema.

Introduz-se o garfo na parte mais alta do porta-enxêrto, de
modo que ele fique ajustado, em virtude da lingüeta que se apoia
sobre a superfície oblíqua do cavalo, como se vê em C.
Amarra-se como em D.

...b

Fig. 19 — Garfagem no topo, sob casca, simples.

Introduz-se o garfo no porta-enxêrto, atando-se em seguida,
como se vê em C e em D.
Fig. 20 — Garfagem no topo. sob casca, aperfeiçoada.

GARFAGEM NO TOPO SOB CASCA, APERFEIÇOADA ( f i g .

20)

Como no caso anterior, é preciso que o porta-enxêrto esteja
soltando bem a casca.
O porta-enxêrto A é cortado obliquamente, fazendo-se, em
seguida, uma incisão longitudinal.
Levanta-se a casca pelos bordos da incisão longitudinal, como
em a.
O garfo é cortado em bisel b, no lado oposto a uma gema,
fazendo-se também uma outra incisão c, de modo a formar uma
lingüeta.

GARFAGEM LATERAL NO ALBURNO, ENTALHE DIREITO ( f i g . 21)
Corta-se o garfo B em bis^l duplo, isto é, de um e de outro
lado, como em b, de modo que fique uma gema acima do bisel.
No porta-enxêrto A, faz-se uma incisão a, atingindo o alburno
e caminhando verticalmente, de cima para baixo.
O corte deve ser feito sem fender demais o porta-enxêrto.
Introduz-se o garfo na fenda, como se vê em C, amarrando-se
como em D.
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Fig. 22 -- Garfagem lateral, no alburno.

Entalhe oblíquo.

Fig. 21 — Garfagem lateral, no alburno. Entalhe direito.

GARFAGEM LATERAL NO ALBURNO, ENTALHE OBLÍQUO ( f i g . 22)
O garfo B é preparado como no processo anterior.
Faz-se no porta-enxêrto A, um entalhe a, atingindo o alburno
que deve aprofundar-se obliquamente.
Introduz-se o garfo na fenda do porta-enxêrto, como se vê
em C, amarrando-se como em D.

GARFAGEM NO TOPO, NO ALBURNO -- BISEL ENVIESADO ( f i g . 24)
O porta-enxêrto A é cortado, horizontalmente, fazendo-se em
seguida uma fenda vertical a, que passe pelo alburno.
O garfo B é talhado em bisel b, num dos lados, e, no outro,
retira-se somente a casca, isto é, em bisel enviesado.
Introduz-se o garfo no porta-enxêrto como em C, amarrandose como em D.

GARFAGEM NO TOPO, NO ALBURNO — BISEL CHATO (fig. 23)
O garfo B é talhado em bisel, nas duas faces.
O porta-enxêrto A é cortado horizontalmente, praticando-se,
em seguida, uma fenda vertical, passando pelo alburno, e aprofundando, de acordo com o comprimento do bisel.
Introduz-se o garfo no porta-enxêrto, como em C, de maneira
que as cascas coincidam.
Amarra-se como em D.

GARFAGEM EM MEIA PENDA ( f i g . 25)
O garfo B é cortado em bisel duplo, como em b.
O porta-enxêrto A é cortado transversalmente, fazendo-se, em
seguida, uma incisão a, igual à largura do bisel.
Aprofunda-se a incisão para baixo, por meio de movimentos
do canivete de enxertia.
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C

A
Fig. 24 ~- Garfagem no topo, no alburno.

A

.

^>
Bisel enviesado.

C

Fig. 23 — Garfagem no topo, no alburno.

Bisel chato.

Introduz-se o garfo na fenda, fazendo-o penetrar de tal
maneira que as camadas das duas partes fiquem em íntimo contacto
,(as cascas devem coincidir), como se vê em C.
Amarra-se como em D.

mrnü
LUlUiilJ

GARFAGEM EM FENDA COMPLETA ( f i g . 26)
Procede-se, como no caso anterior, para obter o garfo B.
O porta-enxêrto ^4 é cortado transversalmente, praticando-se,
em seguida, uma fenda completa a, igual ao seu diâmetro.
Aprofunda-se, cuidadosamente, a fenda, para evitar que o
porta-enxêrto rache.
Introduzem-se dois garfos na fenda, um de cada lado, de
modo que as cascas coincidam com as do porta-enxêrto, como se
em C, amarrando-se como em D.

Fig.

25 — Garfagem em meia fenda.
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C

A
Fig.

Fig 27 ~ Garfagem à inglesa simples.

26 — Garfagem em fenda completa.

GARFAGEM À INGLESA SIMPLES ( f i g . 27)
Para praticá-la, é preciso que o garfo e o porta-enxêrto tenham
o mesmo diâmetro, o que nem sempre é fácil acontecer.
Corta-se o porta-enxêrto A a uma altura conveniente do solo,
talhando-se um bisel simples a b, de tal modo que fiqu-e uma gema
na região superior.
O garfo B é também cortado em bisel c d, exatamente semelhante ao do porta-enxêrto, a fim de que possa coincidir em toda
a extensão.
Ajustam-se as duas superfícies cortadas, como se vê em C,
amarrando-se como em D.

Corta-se o porta-enxêrto A em bisel, como no caso anterior,
e, no terço superior do bisel, faz-se uma incisão a b, que se prolonga para baixo.
Deve-se conservar uma gema na região superior para servir
como chamariz de seiva.
O garfo B é talhado da mesma maneira, porém, em posição
inversa, isto é, com a incisão no terço inferior do bisel, de modo
que eles possam ser encaixados, penetrando uma fenda na outra,
como se vê em C.
Amarra-se como em D.
GARFAGEM EMBUTIDA ORDINÁRIA ( f i g . 29)

GARFAGEM À INGLESA COMPOSTA ( f i g . 28)
É, como no caso anterior, necessário que tanto o garfo como
o porta-enxêrto, tenham o mesmo diâmetro.

Corta-se o garfo B em bisel no lado oposto a uma gema.
No porta-enxêrto A faz-se um corte a, igual ao do bisel.
a casca.
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No porta-enxêrto A faz-se um corte a, igual ao do bise!,
retirando-se a casca e parte do alburno, de tal maneira que na
extremidade inferior se forme um entalhe.
Intrcduz-se o garfo no enxerto, de maneira que a região descascada d fique introduzida no entalhe b, como se vê em C.
Amarra-se como em D.
GARFAGEM EMBUTIDA NA COROA ( f i g .

30)

O garfo B é cortado em bisel não terminado em ponta, de
modo que fique uma gema no lado oposto.

Fig. 28 — Garfagcm à ingiésa composta.

Fig. 30 — Garafagem embutida na coroa.

Corta-se/ horizontalmente, o porta-enxêrto A e praticam-se
duas incisões longitudinais, a c e b d, e uma transversal, c d, atingindo somente a casca.
Fig.

29 — Garfagcm embutida ordinária.

Retira-se a casca e introduz-se no seu lugar o garfo B.
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É necessário que o bisel do garfo tenha a mesma forma e as
mesmas dimensões que o bisel do porta-enxêrto, a fim de que as
duas partes fiquem bem ajustadas, como em C.

nos lugares onde eles faltam e torna-se necessário, para obter-se o
porte que se deseja, que eles aí existam. Quando as árvores são
idosas é conveniente usar garfos lenhosos; quando relativamente
jovens, garfos com escudo. Quando o diâmetro do porta-enxêrto
é muito desenvolvido, a enxertia é feita no topo.

Amarra-se como em D.
CUIDADOS POSTERIORES
As enxertias por garfagem, via de regra, exigem o emprego
de ungüentos, para a proteção das partes cortadas.
Passados alguns dias, convém fazer uma cuidadosa inspeção
para verificar o estado das ligaduras.
As garfagens exigem amarrilhos bastante fortes e bem atados,
sem o que não é possível manter as superfícies do garfo e do
porta-enxêrto perfeitamente unidas.
Em se tratando de garfagens laterais, desde que o enxerto
atinge um certo desenvolvimento, corta-se o porta-enxêrto a uns
0,10 m do solo, acima do ponto de enxertia, de uma só vez ou
paulatinamente, como se fosse um desmame, isto é, praticando-se,
primeiro, uma incisão, que se aprofunda, cada vez mais, até separar
toda a parte superior.
As garfagens no topo evitam esse trabalho.
Em qualquer caso, devem ser feitas inspeções periódicas para
retirar ladrões ou ramos que se desenvolvam abaixo do ponto de
enxertia.
Para manter o porte perfeito da nova planta, convém, sempre
que necessário, fazer o tutoramento.
Enquanto estiverem nos viveiros devem ser dispensados, às
plantas enxertadas, tratos culturais, podas de conformação, tratamentos contra enfermidades ou pragas, etc.
ESCOLHA DO MÉTODO DE GARFAGEM
A escolha do método de garfagem depende da natureza das
plantas que vão ser enxertadas.
a) Garfagem sob casca — Só é possível quando as plantas
soltam bem a casca. A lateral é muito usada na restauração de
árvores defeituosas. Por seu intermédio, podemos implantar ramos

b) Garfagem embutida - - É usada, de preferência, nos
arbustos e sub-arbustos verdes. De acordo com o diâmetro, é
realizada lateralmente ou no topo.
c) Garfagem no alburno -- As plantas que não soltam a
casca com facilidade são enxertadas no alburno, no topo, ou,
lateralmente.
d) Garfagem em fenda - - É o processo mais empregado
para a restauração de velhas árvores. De um modo geral, deve-se
preferi-la, em se tratando de vegetais muito lenhosos.
e) Garfagem à inglesa - - É, como a garfagem em fenda,
muito empregada para os vegetais muito lenhosos.
Necessita,
entretanto, que o garfo e o porta-enxêrto tenham o mesmo diâmetro,
o que não é fácil acontecer.
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GUIA PARA ENXERTIA DAS ÁRVORES TRUTIFERAS
PROCESSOS
ENXERTOS

POBTA-E XXUKTOS
DE ENXERTIA

ABJKIRO — Fam. Sapo- São muito resistentes o abieiro, a Encostia.
táceas - Lucimia cai- sapota, o catitiribe etc., obtidos
müo.
de semente.
AMICIXEIRA
Rosáceas
domestica

A.WENpOMRA

Rosáoeas amygrlnliix.

Fam.
Nos terrenos pouco profundes, a Horbullüa c garfagern
- /'//mus amoivira comum: nos solos <•:>!em f e n d a .
cáreos, a ameixeira mirabolana;
nos solos úmidos, a A. São Ju
lião: nos. climas frios, a A. Dama«; nos solos secos e arenosos,
o pessegueiro; nos terrenos permeáveis, o damasqueiro.

- Fam. Para solos profundos e secos, o pé Borbulhia e garfagem
/Vim//s
franco: nos solos pouco profun- em fenda.
dos e úmidos, a A. São Julião;
nos climas frios, a A. Damas.

AMOKEIRA — Fam. Mo- As mesmas espécies obtidas de se- Borbulhia e garfagem
rácea — Morus alba,
em fcnda.
ou e-ítaca.
Morus migra.
AVELÃ — Fam. Betulá- O melhor é o pé franco. Nos cli- Borbulhia. Garfagem
cea — Corylus avelamas frios usa-se a Corylus colu- em fenda ou à inna.
inglêsa.
CAIMITO — Fam. Sapo- Qualquer sapotácea do mesmo
tácea — Chrysoplu/llum caimito.

Encostia.

CAJUEIRO — Fam. Ana- São usados o cajueiro e a man- Encostia. Garfagem lateral no alburno ou
cardiácea — Anacar- gueira obtidos de semente.
dium ocidentale.
em fenda.
CASTANHEIKA -- Fam. O melhor 6 o pé franco; para qual- Horbulhia. Garfagem
em fenda ou à inFragácea — Castanea
quer terreno serve o c a r v a l h o
vesca.
português. Pouco usados a cas- inglêsa.
tanheira japonesa e o carvalho
Mirbeck
CEREJEIRA — Fam. Ro- Nos solos porfundos e silicosos a Borbulhia. Garfagem
em fenda.
sácea — Prumus aviC. Merisier; nos solos calcáreos
um.
a C. Sta. Lúcia; nos solos calcáreos e pedregosos a C. Mahaleb
para as formas não submetidas
a poda, a C. galega.
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CHERIMÓLIA — Fam. São muito resistentes a fruta de
Anonácea — Anona conde; o araticum, a condessa,
cherimólia.
o beribá, etc.
CONDESSA — Fam.
Os mesmos que para a cherimólia: Encostia. Garfagem em
Anonácea •— Anona principalmente o araticum.
fenda.
muricata.
DAMASQUEIRO — Fam. Nos solos secos e profundos, o pé Borbulhia — Encostia
Rosácea — Prunus franco; nos solos calcáreos e se- Garfagem em fenda
armeniaca.
cos, a amendoeira; nos climas
frios, a amexieira; nos solos síliBorbulhia e garfagem.
co-argilosos, o pessegueiro.
FIGUEIRA •— Fam. Mo- O pé franco, ou a figueira brava,
rácea — Ficus carica. que é rústica.
GOIABEIRA - Fam. Mir- Muito bons o araçá, o jambeiro, a
tácea — Psidium
uvaia, a pitangueira, a goiabei- Borbulhia e garfagem.
guayava.
ra e o guabirobeira.
GROSELHA -— Fam. Várias espécies rústicas e a Ribes Encostia — Garfagem
Saxifragácea —• Riber aureum.
em fenda ou à
(várias espécies).
inglesa.
.JABOTICABEIRA - Fam .Jaboticabeira silvestre, de sêmen Borbulhia.
Mirtácea — Mistia. te.
jaboticaba.
JAMBEIRO — Fam. Mir- Muito usados o jambeiro e a jabo- -Encostia.
tácea— Jambosa vul- ^icabeira.
garis.
LARANJEIRA — Fam. Â laranjeira caipira, que é vigo- Encostia — Garfagem
Rutacea — Citrus au- rosa e tolerante à tristeza e à em fenda.
rantium.
exocorte; a tangerineira Cleopatra, que é resistente à gomose e tolerante tanto à tris- Borbulhia.
teza como à exocorte. O limoeiro cravo é tolerante à tristeza, porém intolerante à exocorte, de modo que só pôde ser
usadu como porta-enxêrto quando se tam certeza de que as
borbulhas a serem nele enxertadas são provenientes de matrizes não portadoras de exocorte. O limoeiro rugoso é,
igualmente, um bom porta-enxêrtc, porém parece que, ate

certo ponto, intolerante à exocorte.
MACIEIRA — Fam. Ro- Nos solos profundos, o pé franco; Borbulhia — Garfasácea — Pirus malus nos ricos e permeáveis, a M. gem em fenda ou à
Paradis; nos secos, a M. doucin inglesa.
ou a M. Northern.
MANGUEIRA — Fam. Muito resistentes a mangueira e o Encostia — Borbulhia
Anacardiácea - Man- cajueiro.
e garfagem.
gijera indica
MAMOEIRO — Fam. Ca- Mamoeiro quando atinge 0,20- Garfagem em fenda.
ricácea •— Caríca pa- 0,30 m de altura.
paya.
MAHMELJSIRO — Fam. Muito recomendado o pé franco. Borbulhia — Encostia
Rosácea — Cydonia
Para os solos secos, é usado o e garfagem.
vulgaris.
espinheiro branco.
NESPEREIRA — Fam.
Rosácea — Mespuns
germânica.

Muito recomendado o pé franco. Borbulhia. Garfagem
Nos solos úmidos usa-se o mar- em fenda.
meleiro; nos secos,o espinheiro.

NOGUEIRA — Fam. Juglandácea •— Juglans
regia.
OLIVEIRA — Fam. Oleácea — Olea européia
PESSEGUEIRO •— Fam.
Rosáoea — Prunus
pérsica.

Muito usadas a N. da América e Encostia. Borbulhia.
a N. comum.
Garfagem

Muito usados o pé franco e a oli- Encostia. Garfagem
veira silvestre.
sob casca.
Nos solos profundos e secos, o pé Borbulhia.
franco; nos calcáreos e profundos, o damasqueiro; nos úmidos
e compactos, a amendoeira; nos
profundos e úmidos, a ameixeira
PEREIRA — Fam. Ro- Nos solos profundos e secos, o pé Borbulhia. Garfagem
sácea — Pirus com- franco; nos solos secos e calcá- em fenda.
munis.
reos, o espinheiro. Muito recomendada a pereira brava.
PINHA — Fam. Anoná- Muito usados o beribá, a condessa, Borbulhia.
cea — Anoha squa- a pinha, e, principalmente, o Encostia. Garfagem
mosa.
no alburno.
araticum.
ROMÃ — Fam. Punicá- Romanzeira de semente.
cea — Punica granatum.
SAPOTIZEIRO — Fam. Sapotizeiro de semente.
Sapotácea — Achras
sapata.

Borbulhia e garfagem.
Encostia. Garfagem
em fenda.
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GUIA PARA ENXERTIA DAS PLANTAS ORNAMENTAIS
PROCESSOS
ENXERTOS

PORTA-ENXF.RTOS
DE ENXERTIA

ABIES — Fam. Pináceas São obtidas de semente as espé- Garfagem em fenda.
•— Abies balsamea.
cies mais resistentes.
Abies excelsa, Abics
concolor etc.
ACER — Fam. Sapindá- Em geral as espécies servem de Borbulhia.
ceas — Acer campes- porta-enxêrto para as varieda- Garíagem lateral
tre, Acer opuHfolium, des. Muito usada a A. pseudo
Acer plantanoides etc.
platanus.
AESCULUS — Farn. Sa- Aesculus hippocaslanum obtida de Garfagem em fenda.
pindáceas —
semente.
Aesculus rubicunda
Aesculm pavia
Aesculus lutea
Aesculus hippocasiamum etc.
ALNUS — Fam. Betulá- Em geral as espécies servem de Encostia — Garfagem
cea — Alnus cordijo- porta-enxêrto para as raridades. em fendu.
lia, Alnus orieníalis,
Muitusa das a A. glulinosa e
Alnus viridis, Alnus A. incana.
incana, etc.
AMPELÓSIS — Fam.
Muito usada a Ampdopsis Veil- Garfagem em fenda.
Ampelidácea — Am- chii.
pelopsis aconitijolia,
Ampclopsis quimjuejolia etc.
ABÁLIA — Fam. Araliá- Aralia spinosa.
cea — Aralia Sieboldi Aralia reticulala.
Aralia papyrifera,
Aralia elegantíssima
etc.
ARAUCÁRIA DA AUSTRÁ- Araucária imbricata.
LIA — Fam. Pináceas
— Araucária Biduilli
ARAUCÁRIA DO CHILE 4.. imbricata, de estaca.
—Fam. Pináceas A rançaria imbricata..

Garfagem no alburno
e em fenda
Garfagem em fenda.

Garfagem em fenda.

ARBUTUS — Fam. Eri- Arbutus unedo;
cácea-.Arímfws unedo, 1hodod( ndron.
Arbutus Andrachne.

Encostia. Garfagem
embutida.

AUCUBA — Fam. Cor- V mesma, de semente ou estaca. iarfagem no alburno
nácea. — Aucubajaponica.
AZALEA — Fam. Ericá- Azalealea pontica.
phoenicea.
cea — Azalea sinensis, Azalea pontica,
Azalea indica, Azalea viscosa etc.

Garfagem em fenda.

BENÇÃO DE DEUS - ibutilon striatum.
Fam. Malváceas Abutilon (várias espécies .

.iarfagem em fenda.

BRINCO DE PRINCESA Fuchsia globosa.
Fuchsia Wucherer.
— Fam. enoterácea
— Fuchsia integrijolia Fuchsia macrostemma Fuchsia gracilis, Fuchsia Julgens
etc.

lurfagem em feuda.

BROUSSONÉTIA — Fam. As variedades são enxertadas so- Garfagem em fenda no
coleto.
Morácea — Brousso- bre a espécie.
netia papyrifera •
fíroussonetia koempjeri etc.
CAMÉLIA — Fam. Teá- Camélia comum, obtida de esta- Encostia.- Garfagem no
ceas — Camélia japo- ca ou semente, chá da índia. alburno em fenda e
embutida.
nica, Camélia anemonijormes, Camélia lutea, Camélia renunculiformes etc.
CARVALHO •— Fam. Fa- Quereus rubor.
gácea — Quercus alba, Quercus pedunculata, Quercus rubra
Quercus ilex etc.

Garfagem em fenda.

CEDRINHO — Fam. Pi- Cedrinho comum.
náceas -- Cupressus Biota orientalis.
(várias espécies,1

Garfagem no alburno
e embutida.
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CEDRO - - Fam. Pina A.s espécies mais comuns de cedro. (íarfagem em fenda.
ceas — Cedrus Libn
ni, Cedrm Deorlarn
Cednis glauca.
CKFAI.OTAXIS — Fam Taxas.
Cephalolaxus.
Taxácen — Cephalo
taxus Fortunei, Ce
phalotaius drupacea
Cephalolaxus
cidata etc1.

( i a r f a g e m em fenda.

CERATÔNIA — Fam. Legurninosa — Crratonia siliqua.

Horbulma. Garfagem
em fenda.

rOKTA-KNXERTOS
DE ENXKRTIA

CRAVEIRO — Fam. (!:
riofilácea — Dinnlhi.
caryophyllús.

Variedades lenhosas.

Garfagem em fenda.

EPIFILO — Fam. Cai
tácea - Iruncatum.

Pereskia aculeala.
Cereus roslratus.
Phyllocactus.
Cereus triangularis.

Garfagem lateral e em
fenda.

ERITRINA — Fam.
Erythrina crista-gall:.
guminosas — Erylhn
na (várias espécies .

( 'KI.TIS — Fam. I :lmá- \s variedades são enxertadas so- Kncoslia. Gurfagom
em fenda.
bre as espécies.
cea — Celtis occidcnialis, Celtis auslralis
Celtis xinensis etc.
CKRCIS — l''arn. Legu- A.s variedades são enxertadas MÍ- Borbulhia.
bre as espécies. Muito usadas a iarfagem em fenda.
minosas — Cereis canadensis, Cereis chiC. siliijuaslniin c C. canadcnsin.
nensis, Cereis japonim, Cereis stiliquastrum
etc.
CI.K.MATIS — Fam. Ka- 'lematis titalba.
nunculécea — ClemaClcniatis i.'ilti'ilia.
tis alpina, Clematis
crispa, Clemalis cylindrica, Clematis mon
lana, Clemaíis arienlalis, Clematis palens
etc.

Garfagem em fenda..

CIJANTUS — Fam. I.e- Jlianthus piinicens.
guminosas -- ClianClianthus jrutescms.
IhiiK dampieri, Clianthus puniccns.

Garfagem.

CITISUS — Fam. Leguminosas — Cylisus albus, Cytisus capitalus,
Cylisus purpvrens, Cy
tisus sessilijolia etc.

PROCESSOS
ENXERTOS

Garfagem em fenda.

IÍVONIMDS — Fam. Ce \s variedades são enxertadas só Garfagem em coleto.
lastríneas — Evony
bre as espécies.
mus radicans, Evony
mus japonicas, Evonymus europeus etc.
FAGUS -- Fam. Fagá Fogos sylvalica.
cea - - Fagus varie

íncostia.

FILOCATUS — í^am.
Opuntia máxima.
Cactáceas — Phyllo- Opuntia tuna.
cactus crenatus, Phyl- Cereus triangularis.
locatus phyllanthus ele,

Garfagem em fenda.

FREIXO — Fam. Oleácea — Fraximus excelsior, Fraxinus americana, Fraxinus pubescerif.

s variedades são enxertadas so- Iarfagem em fenda.
bre as espécies.

GENISTA — Fam. Leguminosas — Gtnisla Andreana, Genista scoparia etc.

ytisus láburmim.

GLICINIA — Fam. Le- listaria jrutescens.
guminosas — Wislaria chinensis, Wislaria jniteseens, etc.
— Fam. Proteácea — Grevi/lea robusta Greviltea arenaria, Grevillea splenijoliti, Grevillea juperina,
Qrevitlm iileridijolia. etc

'reviílea rulmsta de semente, e
Grevillea Manglesi, de semente
ou estaca.

Iarfagem em fenda.

iarfagem.

arfagem em fenda e
embutida.
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HAMAMELIS — Fam Hamamelis virginica.
Hamamelidácea - Ha
mamélis japonica.

PINHEIROS — Fam. Pi- 1'iiius sylveslris e Pinus nigra.
nácea — Pinus cembro, Pinus insignis,
Pinus monticula, Pinus ponderosa, Pi'ius
tiíbercnlata, etc.

< larfagem <>m fonda e
embutida.

PINHEIRO BRASILEIRO Araucária imbrinitn.
- Fam. Pinacca Araucária brasileira..

Cíurfagcm em fenda.

JASMIM — Fam. Rubiá- Gardênia Jlorida, de semente.
cea — Gardênia jlorida, Gardênia citrododa, Gardênia globosa,
Gardênia radicans etc.

PITOSPORO — Fam. Pi- Pittosporum undululiiin.
tosporácea — Pittosporum Kugenioides, Pittosporum variegatum,
PMosporum undulatum etc.

Garfagem em fenda.

JASMIM DO IMPERADOR Ligustrum ovalijolium e Ligastrum iarfagem embutida.
Fam. Oleácea— Os- vulgaris.
manthus jragrans.

ROSEIRA — Fam. Rosá- Rosa canina e Rosa indica major Bnrbulhia e garfagem
ceas — Rosa (várias são as mais usadas. Além destas, são também recomendadas
espécies .
a Rosa laxa, Rosa manetti, Rosa
rvgosa, Rosa Banks, etc.

HERA Européia — Fam H. helix, de semente ou
Araliácea - - Hedera
helix.
HIBISCUS. — Fam. Mal- H-ibiscus syriacus.
váceas — Hibiscus syriacus.

Garfagem embutida e
em fenda.

Garfagem.
Garfagem em fenda.

LIGÜSTRUM — Fam. Ligustrum ovalijolium.
Oleácea — Ligustrum
ovalijolium, Ligustrum sinense, Ligustrum lucidum etc.

Garfagem em fenda e
embutida.

MAGNÓLIA - Fam. Ma- Wagnólia tripélala.
gnoliácea — Magnólia grandijlora.

Encostia e garfagem.

MALVA-ROSA — Fam. Malva rosa.
Malvácea — Althaca

Garfagem em fenda e
embutida.

MARACUJÁ - Fam. Pas- -'assijlora (várias espécies
siflora — Passijlora
(varias espécis).

Garfagem em fenda.

NANDINA — Fam. Ber- "^andina domestica.
beridácea — Nandina
domestica.

Garfagem em fenda no
coleto, e embutida.

PEÓNIA - - Fam. Ranunculácea — Poeonia (várias espécies .

íarfagem em fenda.

RIPSALIS — Fam. Cac- Cereus e Opuntia.
táceas - - Khipsalis
grandijlora, Rhipsalis
jasciculata, Rhipsalis
crispata, Rhipsalis
paradoxo etc.

(larfagem em fenda.

TUIA — Fam. Pinácea Thuya orientalis.
— Thuya orientalis Thuya occidentalis.

Garfagem en fenda.

YIBURNO — Fam. Ca- Viburnum lantana.
lirifoliácea — Viburnum (várias espécies .

Borbulhia.
em fenda.

ZANTÓXII/UM - - Fam. Zanthoxylum (várias espécies".
Rutácea — Zanthoxylum Burgeanum, 7anthoxylum planispinum.

Garfagem embutida.
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