
NOVIDADES NA FORMAÇÃO
DE MUDAS DE

SERINGUEIRA



SISTEMA CONVENCIONAL
1° Preparo da Área..
2° Abertura do Sulco..
3° Colocação do Adubo na lateral do Sulco, 
misturando-se de acordo com o enchimento das 
sacolas..
4° Na medida que for enchendo, já fica condicionado
no sulco..
5° Terminando a linha, completa com solo em toda
volta das sacolas..
6° Providenciar uma boa irrigação ficará pronto para
o transplantio..



ABERTURA DO SULCO



ENCHIMENTO DAS SACOLAS



TRANSPLANTIO (REPIQUE)



PORQUE MUDAR !!!

1° Posição de trabalho dos funcionarios.
2° Mudas mais resistentes no transporte.
3° Maior volume do sistema radicular.
4° Menor perda no plantio.



O COMEÇO...
Iniciou com apenas 103 Sacolas.
Enxertamos 96 mudas = 93,2%



ENXERTIA
Primeiro teste



SEGUNDO TESTE

1° - Iniciamos com 09 tipos de substratos, com 
objetivo de avaliar qual o melhor substrato para 
ser usado.
3° - Incluindo até o convencional, solo com 
Yorim Máster.
4° - Solo, não atingiu o resultado esperado, e  até 
mesmo pelo seu peso e baixo volume de raízes.



Transplantamos 1.860 sacolas.
Enxertamos 1.395  ( 75% aprov. )

Mudas Prontas 1.215 ( 87,09% aprov. )



Comparação!!!
Solo com Yorim Master x  Substrato

de Casca de Pinos



COMCLUSÃO DOS TESTES

VANTAGENS !!!!
1° - Melhor posição de trabalho para os funcionários em todas as atividades.
2° - Condições de remanejamento das mudas para melhor desenvolvimento.

3° - Organização e higiene no ambiente de trabalho.
4° - Facilidade  para irrigar, com a vantagem de aplicar os nutrientes junto 

com a irrigação.
5° - Facilidade  no controle fitossanitário, mais fácil de pulverizar.

6° - Os resultados mostram maior desenvolvimento da enxertia, fazendo na 
hora certa.

7° - Trabalhar com 6 linhas de sacolas, mais lembrar que é necessário o 
manejo.

8° - Peso da muda se torna mais fácil o manuseio e transporte.

A grande vantagem, volume de raizes ( sistema radicular )

DESVANTAGEM
Custo mais alto.



INICIOU UM TRABALHO 
MAIOR ( 95.000 sacolas )



TRANSPLANTIO
Posição de trabalho….



Com poucos dias de transplantio.



Após a irrigação



Vista geral com 20 dias de 
transplantio.



Com o 1° lançamento após o 
transplantio.



Com o 2° lançamento após o 
transplantio.



Limpeza do local.



Vista geral do desenvolvimento das 
mudas.



Saúde das mudas.



Com 9 mm de diâmetro, foi 
possível a enxertia.



Um dos lançamentos foi interrompido 
propositalmente.



Volume de raizes antes da 
enxertia.



Enxertia



Enxerto sem o plástico.



Início da brotação.



Brotos com 25 dias após a retirada 
do plástico.



Muda pronta, volume de raízes.



Muda convencional, falta de raízes.



Comparação
Convencional Substrato



Comparação

Convencional Substrato



Sangria



Produto Final

Látex
Coágulo - Borracha



Contato: Kelvi – (44) 3254-1353
E-mail: viveiropratinha@fornet.com.br

Localização
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