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Pergunta nº: 965/Question nº: 965 

 
Título: /Title: Lignotúbers em eucaliptos 

                   Por: / By: Marco Aurélio Cândido dos Reis 

 

E-mail: marcocandim@yahoo.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Celso, boa noite, 
  

Sou estudante do segundo semestre do Curso de Agronomia da 

UNICASTELO Campus Descalvado-SP. 

 

Estou fazendo um trabalho sobre mudas de eucalipto (produção e 
fertirrigação em viveiros), e apareceu uma dúvida na pesquisa, na 

qual não consegui informações convincentes sobre a mesma, e gostaria 

de saber se você pode me ajudar. A dúvida é a seguinte: em geral, nas 

mudas de eucalipto ainda no viveiro, aparecem na parte inferior do 
caule das mesmas (acima do colo da planta) dois nódulos (duas 

bolinhas), estando um de cada lado, formando apenas um par existente 
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por muda; algumas pessoas me disseram que se tratava de uma 

reserva nutricional das mudas de eucalipto, outras me disseram que 

quando estes nódulos surgem, significa que a muda está fora de padrão 

(velha, passada), então ainda fiquei na dúvida. Se puder me ajudar com 
algo mais consistente, ficarei bastante agradecido. Gostaria de saber 

sobre estes nódulos exatamente o que são? (Nome correto). E qual 

seria sua função na planta? 

  
Atenciosamente, 

  

Marco Aurélio C. dos Reis 

Estudante 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  

Bom dia Marco Aurélio,  
Recentemente escrevi sobre esse tema na Eucalyptus Newsletter 

número 28. Os lignotúbers, como são chamadas essas formações 

globosas, são coisas comuns em eucaliptos e muito positivas para eles, 

como você verá lendo o que escrevi em: 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_junho10.html#sete 

Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 

   _________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Marco Aurélio Cândido dos Reis 

 
E-mail: marcocandim@yahoo.com.br 

 

Celso, bom dia, 

  
Muitíssimo obrigado por todas as informações contidas no link enviado 

por você, com certeza o meu trabalho agora está muito mais 

enriquecido, e completo graças à sua ajuda. 

OBS - Com certeza, sempre que precisar eu acessarei o link 
recomendado, ou enviarei novos e-mails. 

  

Atenciosamente, 

 

Marco Aurélio C. dos Reis 
Estudante 
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