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RESUMO 

O experimento constou da enxertia de 13 porta-enxertos: Abóbora Jacarezinho, Abóbora 

Menina Brasileira, Moranga Exposição, Moranga Coroa, Abóbora Nova Caravela, 

Abóbora Squash, Mogango Sul-Mineiro, Abóbora Mini-Paulista, Abóbora Goianinha; 

Benincasa hispida, Pepino Caipira Rubi, Abobrinha Italiana Caserta Melhorada e Melão 

Redondo Gaúcho, enxertados em melão rendilhado ‘Bônus nº2’, com a finalidade de se 

verificar a compatibilidade entre os porta-enxetos e seus efeitos na produtividade. 

Apenas as enxertias que utilizaram os porta-enxertos: Abobrinha Italiana Caserta 

Melhorada, Pepino Caipira Rubi, Abóbora Squash e Abóbora Nova-Caravela, 

apresentaram taxa de pegamento inferior a 80 %, o restante dos porta-enxertos utilizados 

tiveram pegamentos próximos a 100%. Quanto à produção, o melão Bônus nº 2 

enxertado em Benincasa hispida, foi a combinação mais produtiva. 
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ABSTRACT – Compatibility among rootstocks to cucumis melo var. reticulatus and 

graft ‘Bônus nº 2’ and theirs efects on the yeld. 

This experiment consisted of grafting of 13 rootstocks: Pumpkin Jacarezinho, Pumpkin 

Menina Brasileira, Moranga exposição, Moranga Coroa, Pumpkin Nova Caravela, 

Pumpkin Squash, Mogango Sul-Mineiro, Pumpkin Mini-Paulista, Pumpkin Goianinha, 

Benincasa hispida, Cucumber Caipira Rubi, Abobrinha Italiana Caserta Melhorada and 

Melon Round Gaúcho, grafted in Melon Bônus n 2, with purpose to check the compatibility 

among the rootstocks and their efects on the production. Only the grafts that utilizes the 

rootstocks: Abobrinha Italiana Caserta Melhorada, Cucumber Caipira Rubi, Pumpkin 

Squash and Pumpkin Nova-Caravela, showed inferior rate to 80% of graft. The others 

rootstocks showed next of 100% of graft. About the yeld, ‘Bônus nº 2’ grafted in Benincasa 

hispida, was the combination more yeld.  
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INTRODUÇÃO 

É recomendado o cultivo do melão rendilhado em ambiente protegido para maior controle 

das condições ambientais além de possibilitar a semeadura em várias épocas, 



proporcionando várias colheitas por ano (Brandão Filho, Vasconcelos, 1998). O aumento 

do cultivo de melões rendilhados neste ambiente acelerou a ocorrência de doenças 

(Tsutsumi,1995). Devido à ausência de fungicidas de controle efetivo e à inexistência de 

cultivares resistentes (Kurozawa, Pavan,1997), surge então a necessidade de se buscar 

alternativas para sua utilização. Uma delas é o uso de porta-enxertos tolerantes à 

condições adversas (Rizzo, 2000). O objetivo do presente trabalho foi o de avaliar a 

compatibilidade entre diferentes porta-enxertos, utilizando como enxerto o melão ‘Bônus 

nº 2’ e suas respectivas produtividades. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente ao Setor de Olericultura 

e Plantas Aromático-Medicinais do Departamento de Produção Vegetal da FCAV-UNESP,  

A semeadura dos porta-enxertos: Abóbora Jacarezinho, Abóbora Menina Brasileira, 

Moranga Exposição, Moranga Coroa, Abóbora Nova Caravela, Abóbora Squash, 

Mogango Sul-Mineiro, Abóbora Mini-Paulista, Abóbora Goianinha; Benincasa hispida; 

Pepino Caipira Rubi; Abobrinha Italiana Caserta Melhorada e Melão Redondo Gaúcho foi 

realizada uma semana antes da semeadura do enxerto ‘Bônus nº 2’. O processo da 

enxertia foi executado quando as mudas apresentavam a primeira folha verdadeira e a 

segunda em desenvolvimento, que ocorreu 21 dias após a semeadura dos porta-enxertos. 

A enxertia realizada foi a garfagem do tipo fenda cheia, presas com auxílio de um grampo 

próprio para enxertia. Foram realizadas 100 enxertias para cada tratamento. As mudas 

enxertadas foram submetidas a uma câmara com alta umidade relativa, coberta com 

polietileno transparente e sombrite, até o seu pegamento. As plantas foram tutoradas, 

conforme cresciam, em fitilho plástico amarrado a um arame na altura do solo e outro 

arame na altura de dois metros. Foram realizadas podas semanais dos brotos laterais até 

o 8º nó, a partir do qual os ramos que produziram frutos, sofreram podas uma folha após 

o fruto e os demais, após a terceira folha. As plantas que atingiram o último arame (2m de 

altura), sofreram corte no meristema apical. Não foi realizado o raleio dos frutos.  

Cada um dos 13 tratamentos mais a testemunha, foram avaliados com três repetições, 

constituída cada uma por 12 plantas. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso e 

a análise estatística foi realizada por meio da análise de variância e teste de Tukey, para 

comparação das médias. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a porcentagem de pegamento da enxertia, foram consideradas com 100 % de 

pegamento, quando a totalidade das mudas enxertadas (100 plantas) obtiveram 

compatibilidade no processo de enxertia, ou seja, não morreram. Conforme a Figura 1, 



apenas as enxertias que utilizaram os porta-enxertos: Abobrinha Italiana Caserta 

Melhorada, Pepino Caipira Rubi, Abóbora Squash e Abóbora Nova-Caravela, 

apresentaram taxa de pegamento inferior a 80 %, o restante dos porta-enxertos utilizados 

tiveram pegamentos próximos a 100%.  

As colheitas foram realizadas nos dias: 30-01-2007, 07-02-2007, 09-02-2007, 12-02-2007, 

17-02-2007, 21-02-2007 e 23-02-2007. As poucas plantas que restaram do tratamento 

com o porta-enxerto: Abobrinha Italiana Caserta Melhorada, não obtiveram frutos 

maduros até o final da colheita, por este motivo não foram apresentados os resultados 

deste tratamento. Quanto à produção, melão Bônus nº 2 enxertado em Benincasa hispida, 

foi a combinação mais produtiva (5,27 kg/m2), não diferindo dos enxertados em Melão 

Redondo Gaúcho, Abóbora Goianinha e da testemunha ‘Bônus nº 2’. Os melões 

enxertados nos porta-enxertos: Pepino Caipira Rubi, Abóbora Menina Brasileira e 

Mogango Sul-Mineiro, apresentaram a menor produção, não diferindo dos enxertados em 

Abóbora Jacarezinho, Abóbora Nova-Caravela, Moranga Coroa, Abóbora Squash, 

Moranga Exposição e Abóbora Mini-Paulista (Tabela 1). Quando comparada a 

produtividade dos melões enxertados no porta-enxerto Benincasa hispida (5,27 kg/m2), 

deste experimento, com a produtividade obtida por Factor (2000), que testou diferentes 

híbridos de melão rendilhado, verifica-se produtividade maior em relação aos híbridos 

testados por Factor (2000), cuja maior produção foi do híbrido ‘Don Carlos’ com 3,85 

kg/m2.        
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Figura 1. Porcentagem de pegamento, após 20 dias da realização das enxertias, de 13 porta-
enxertos de cucurbitáceas, com melão rendilhado ‘Bônus nº 2’. 

 

Tabela 1. Produção total de frutos de melão rendilhado ‘Bônus nº 2’ enxertados em diferentes porta-enxertos 
de cucurbitáceas. UNESP-FCAV, Jaboticabal – SP, 2007. 
Porta-enxertos Produção Total (kg/m2) 

Abóbora Jacarezinho 2,48 bc 
Abóbora Menina Brasileira                      1,13 c 
Moranga Exposição 1,92 bc 
Moranga Coroa 4,98 bc 
Abóbora Nova-Caravela 2,27 bc 
Abóbora Squash  1,98 bc 
Mogango Sul-Mineiro                      0,92 c 
Abóbora Mini-Paulista 1,83 bc 
Abóbora Goianinha 3,48 ab 
Benincasa hispida                      5,27 a 
Pepino Caipira Rubi                      1,16 c 
Melão Redondo Gaúcho 3,75 ab 
Bônus nº2 (testemunha) 3,65 ab 
Teste F                      8,54** 

CV (%)                                     30,48 
1 Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem significativamente, ao nível de 5% de 

probabilidade, pelo teste de Tukey. 
**  Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 


