Níveis de sombreamento na formação de mudas de pitaya
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O sombreamento é um dos fatores que pode afetar o enraizamento de estacas de
pitaya, tornando-se importante desse modo os estudos que venham determinar as
melhores condições para se obter mudas de boa qualidade. O objetivo do trabalho
foi avaliar a formação de mudas de pitaya (Hylocereus undatus), através do
enraizamento e brotação das estacas, em diferentes níveis de sombreamento.
Foram avaliados os níveis de sombreamento de 0, 25, 50 e 75%. As variáveis
avaliadas foram: sobrevivência (%), enraizamento (%), brotação (%), número de
raízes, comprimento da maior raiz (cm), comprimento médio das raízes (cm), volume
radicular (mL), massa seca das raízes (g), número de brotos, comprimento médio
dos brotos (cm), massa seca dos brotos (g), massa seca das estacas (g) e
concentração de clorofila A e B (mg. g-1). As médias de sobrevivência ficaram entre
90 e 100%. A porcentagem de brotação foi superior em 25% de sombreamento em
relação à 75%. Para a massa seca dos brotos, observou-se maior valor médio no
nível de sombreamento de 25% e baixos valores à pleno sol e a 75%. Houve
aumento linear no comprimento médio radicular com o aumento do nível de
sombreamento. O volume radicular e massa seca das raízes apresentaram redução
dos valores conforme o aumento do sombreamento. Os níveis de clorofila A e B
mostraram aumento linear conforme o aumento do sombreamento. Conclui-se que a
utilização do telado de sombreamento de 25% foi mais adequada para a formação
de mudas de pitaya.
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