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Uso do mudão no cultivo

do maracujazeiro



O que é o Mudão?

O mudão é uma muda de maracujazeiro que é levada para o 
plantio em campo  com altura de 1,0  a 1,8 metros de altura

Por que plantar o mudão?

O mudão  resiste muito mais ao ataque de pragas, doenças, 
tolera bem a virose e é menos atacado por animais como 
coelhos, ratos e outros que atacam as mudas em campo

Por que o mudão resiste mais?
Por ser uma muda grande, o mudão quando plantado em 
campo, fica menos tempo exposto às pragas e doenças  por 
atingir o fio da espaldeira muito mais rápido que uma muda 
pequena

Como deve ser produzido o mudão?



Como deve ser produzido o mudão?
1. Você pode comprar ou produzir suas mudas em bandejas, tubetes,

copos descartáveis ou de papel e, em seguida, transformá-las em
MUDÃO

2. Você pode germinar as sementes e produzir o mudão diretamente nos
sacos de polietileno ou plástico, conforme descrito abaixo:
a) Utilizar sacos de polietileno preto com capacidade para 1 a 3 litros

de substrato ou de terra preparada;

b) Depois de colocada a terra ou substrato, manter os sacos dentro de
estufas ou de um telado de sombrite 70% de sombra coberto com
plástico para evitar a entrada de pulgão, cigarrinhas e outras pragas
que levam viroses e outras doenças e comem as mudinhas;

c) Tutorar as mudas com varas de capim camerum, Napier ou com
lascas de bambú de 1,20 a 1,80 metros em altura cortadas pelo
menos 30 dias antes do tutoramento para que sequem e não brotem
junto com a muda;

d) Manter as mudas dentro do telado até o dia de ir para o campo e, ao
regar, evite molhar as folhas





Quais as vantagens do mudão?
1. Menor perda de mudas em campo após o plantio devido 

ao ataque de doenças, pragas e animais;

2. Maior tolerância ao ataque da virose, podridão de raízes, 
cupins, fungos e bactérias;

3. Inicia a produção mais cedo;

4. Maior produtividade;

5. Maior durabilidade do plantio;

Quais as desvantagens do mudão?
1. Custa o dobro da muda convencional
2. Transporte mais caro e mais complicado
3. Exige maior espaço dentro da estufa ou do telado



Idade das 
mudas 
(dias)

Produção 
por 

planta/ano
(Kg)

Densidade
(Plantas 

sobreviventes/ha

Estimativa da 
produtividade (Kg/ha)

180
28.96 a 1320 38.227,200

150
28.20 a 1320 37.224,000

120
23.44 b 1161.6 27.227,904

90
27.48 a 1003.2 27.567,936

60 21.04 b 818.4 17.219,136

TABELA 1. Média da produção de frutos por planta, número de plantas
sobreviventes e estimativa de produtividade no primeiro ano, de mudas
com diferentes tamanhos e idades em campo no Distrito Federal , no ano de
2013.



Idade das 
mudas (dias)

Produção por 
planta/ano

(Kg)

Densidade
(Plantas 

sobrevivent
es/ha)

Estimativa da 
produtividade 

(Kg/ha)

180 26.20 a 1320 34.584,000
150 25.82 a 1267.2 32.719,104
120 25.08 ab 1082.4 27.146,592
90 23.52 b 765.6 18.006,912
60 23.16 b 712.8 16.508,448

TABELA 2. Média da produção de frutos por planta, número de plantas
sobreviventes e estimativa da produtividade no segundo ano, de mudas
com diferentes tamanhos e idades em campo, no Distrito Federal.
Dados de 2014.



Plantio de mudão de 1,80 metros de altura 
aos 30 dias após o plantio efetuado em 3 a 
10 de outubro de 2014



Mudão de 1,80 metros de altura  plantado em campo de 
3 a 10 de outubro de 2014



Mudas  convencionais de 60 cm em 
altura plantadas na mesma época



Plantio de mudão adesado em camalhão conduzido sobre latada 



Proteção lateral usando capim camerum
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