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É CUIDANDO DA TERRA QUE A GENTE CONSERVA O PLANETA ÁGUA 

PRODUÇÃO DE MUDAS POR ALPORQUIA



Alporquia:

Um jeito rápido de
    produzir árvores

  
Pode ser realizada em frutíferas - 

É uma técnica em que se faz nativas e exóticas. 
mudas a partir do enraizamento de 
galhos ou bifurcações de árvores já 
desenvolvidas onde se faz uma nova 
arvore da mesma espécie, podendo-se 

    1 plástico transparente com 50 cm de 
fazer mudas de parte maior.

comprimento por 40 cm de largura; 

    90 cm de fita adesiva;

     30 cm de arame;

   Possibilita a multiplicação de     4 m de barbante;
árvores, com as mesmas características;

    1 tesoura;
    Quando em frutíferas se utiliza de 

    1 faca ou canivete;ramos já em produção, a nova muda 
    1  alicate;produz já no primeiro ano;

    3 kg. de Húmus.     Produção de mudas  de maior 
porte para sombreamento nas 
pastagens sem a necessidade da 
retirada dos animais; 
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O que é alporquia? 

Objetivos 

Espécies  

Materiais necessários 

Hélia Maria Bezerra da Silva - Ceagro Vila Velha



    Primeiramente escolhe-se a árvore a 
ser multiplicada; 

    Escolher um galho ou perfilho 
saudável e sem defeitos; 

Escolhe-se o local para o enraizamento e 

fa-ze um anelamento de 
aproximadamente três dedos de largura 
ao redor do galho, tirando-se toda a 
casca com  a faca.

Esse anelamento tem a função de 
dificultar a circulação da seiva, forçando o 
galho a emitir raízes.

Em seguida amarra-se um arame na 

parte de cima e em baixo na área do 
anelamento, este processo é importante 
para não ocorra a cicatrização da casca 
interrompendo a emissão de raízes;

Logo após coloca-se o plástico em volta do 

ramo, deixando o anelamento no meio e 
passa-se a fita adesiva na lateral do plástico 
e na sua base,  fechando-o junto ao ramo 
formando um "copo" aberto, conforme 
imagem ao lado.

Observação 

    O plástico deve ser transparente para 
possibilitar a observação do 
desenvolvimento das raízes.

    Utiliza-se húmus para o enchimento 
em torno do anelamento - pode-se 
utilizar também uma mistura de húmus 
com musgo ou outros materiais que 
conservem a umidade por mais tempo.

    Quando utilizado material com maior 
capacidade de conservação da 
humidade, pode-se reduzir o tamanho 
do enchimento.
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Como fazer 
1
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Coloca se  o húmus no 

«pacote»  socando um pouco 
com uma vara para ficar firme. 
Deixar 3 cm na borda superior 
sem preencher de terra para 
facilitar a irrigação;

 em seguida amarra-se o 

barbante na base inferior do 
plástico, passando-o em volta 
de todo o plástico várias 
vezes para afirmar e 
sustentar a alporquia; 

Amarrar a ponta do barbante 

em um galho ou no tronco da 
acima, na própria árvore, 
para que a alporquia não se 
movimente para baixo com o 
peso ou o movimento da 
árvore;

Molha-se alporquia de 4 a 4 

dias;

A cada 15 dias observar se 

as raízes estão em 
desenvolvimento;

Uma alporquia fica 
pronta para ser levada ao solo 
definitivo em media de 30 a 
40 dias para a maioria das 
frutíferas e de 30 a 60 dias 
para as nativas, dependendo 
do clima, época e local.,
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Identifica-se a 
alporquia:

    Espécie da arvore 
    Tipos de raízes     
    Dia que fez a 
alporquia 
    Dia que iniciou o 
enraizamento.
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Hélia e Luiz fazendo demonstração de alporquia



Quando percebe-se 
uma boa formação de raízes 
chega a hora de separar a 
nova árvore da árvore mãe e 
levá-la ao campo:

Corta-se o ramo de 15 a 30 

cm abaixo da alporquia. Essa 
sobra de ramo abaixo é 
importante para afirmar e 
manter a nova árvore em pé 
até o enraizamento no solo;

Retira-se o plástico 

cuidando para não desfazer o 
húmus;

Escolhe-se o local para o 

plantio da nova árvore, e 
cava-se uma cova na fundura 
necessária de forma que a 
parte superior da alporquia 
fique em nível com o solo;

Regar a nova árvore até 

que a mesma se estabeleça 
no solo.

9

11

10

10

- 05 -

9

10

10

11

Elaboração: Hélia Maria Bezerra da 

Silva e Luiz Capitani

Revisão, fotos e diagramação: 

Valdemar Arl

Impressão: Gráfica Editora Popular

Curitiba, agosto de 2009.

11

Prática demonstrada pelo agente Jocemar Z. Marcante - Ceagro Cantagalo

Detalhe de mudas produzidas em alporquia implantadas 
em piquetes de pastejo racional rotativo
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