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RESUMO
A cultura da mandioquinha-salsa tem mostrado produção abaixo da demanda, na
região sudeste, isso tem despertado o interesse dos produtores paulistas. Assim este
trabalho teve como objetivo identificar algumas práticas na fase de produção de mudas e
no sistema de cultivo, que permitam a expressão do potencial da cultura. As mudas
foram avaliadas quanto ao tipo de propágulo: ápice e base do rebento maduro, e ápice do
rebento juvenil; modo de pré enraizamento: canteiro de areia, tubete e plantio direto; no
plantio de abril e no plantio de julho, em São Bento do Sapucaí –SP. O desempenho das
plantas, a produção de raízes e rebentos, foi avaliado nos plantios de maio e de
setembro, em Piracicaba – SP, utilizando as mudas produzidas em São Bento do
Sapucaí. Durante o desenvolvimento das plantas, realizaram-se coletas de material
vegetal, até o momento do transplantio e da colheita. Do período do pré-enraizamento
até 30 dias após o transplantio no local definitivo, o propágulo juvenil apresentou o
melhor desempenho. Contudo em épocas favoráveis podemos utilizar diversos tipos de
propágulos, mediante a prática do pré-enraizamento dos rebentos. Em maio o ápice do
rebento maduro pré-enraizado em tubete, promoveu uma produtividade estimada de
19,37 t/ha e na base do rebento maduro pré-enraizado em tubete 420.000 rebentos/ha As
maiores quantidades raízes de melhor qualidade foram produzidas pelos rebentos
maduros. No plantio de setembro os resultados foram insatisfatórios, com produtividade

xi

estimada de no máximo 1,65 t/ha de raízes. Em ambas as épocas de plantio os rebentos
não serviram para serem utilizados como mudas, devido a infecções causadas por
Xhanthomonas sp e Erwinia sp. Portanto, nesta região é possível a produção comercial
de raízes. Entretanto é de fundamental importância, para se obter altas produtividades,
utilizar rebentos maduros sadios e pré- enraizados. A instalação da cultura deve ser
realizada no início do outono, para se colher as raízes durante o período de alta cotação e
antes do aumento da pluviosidade.
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