JABUTICABA (Myrciaria cauliflora)
Origem: Brasil, aparecendo também na Colômbia, Paraguai, Argentina e ocasionalmente Flórida.
Clima: tropical e subtropical.
Características: Árvore frutífera muito popular no Brasil, chegando a atingir 12 a 15 m de altura. Os galhos
crescem naturalmente logo a partir do solo. Possui o tronco liso, em tons que variam do marrom claro ao cinza.
Tem como característica desprender a casca ao longo do tronco e galhos criando um efeito bastante atrativo.
Possui folhas perenes e pequenas, com uma coloração suavemente rosa. Suas pequenas flores brancas surgem
diretamente no tronco e galhos da árvore, que se desenvolvem em frutos médios (1,5 a 3 cm) brilhantes,
escuros, quase negros, e muito apreciados por seu exótico sabor. Dentro da polpa de cor branca, encontramos
de uma a quatro sementes.
Situação: Em climas temperados pode ser colocada todo ano próxima a uma janela bem iluminada. Em
ambientes externos, desde a metade da primavera até o final do verão, em local ensolarado ou de meia sombra.
Não suporta geadas fortes e seu crescimento se detém abaixo dos 12o C.
Rega: Regue generosamente durante os meses de verão e reduza a freqüência durante o inverno. O melhor é
manter o solo uniformemente úmido.
Adubação: Utilize fertilizante líquido a cada quinze dias, desde o início da primavera até o final do verão.
Durante o outono e inverno, adube a cada quatro semanas.
Transplante: A melhor época é o inicio da primavera, a cada dois anos, procurando fazer uma poda moderada
das raízes.
Poda: Pode os brotos no segundo ou quarto par de folhas, quando estiver com seis ou oito pares de folhas
desenvolvidas. É possível fazer podas vigorosas ou remoção de galhos durante todo o ano, mas é melhor época
é na primavera.
Aramação: Como esta planta cresce naturalmente como uma árvore, a aramação é pouca utilizada. Mas porém
se for necessário, faça somente nos galhos lignificados.
Dicas: A propagação através de sementes é feita com muita facilidade se semeadas logo após serem retiradas
do fruto. Como a jabuticaba é uma planta que demora para produzir frutos, recomenda-se a obtenção do
material através da alporquia de um galho que já esteja produzindo, fazendo o anelamento completo do tronco e
se possível, utilizando algum tipo de hormônio enraizante. Como melhor época para esta operação, recomendase o final do inverno. Pelo fato da jabuticaba possuir uma raiz principal e pivotante, é importante que seja
eliminada aos poucos para que se consiga o plantio em um vaso raso.
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