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APRESENTAÇÃO

O IV Simpósio Paranaense de Fruticultura, realizado em Curitiba de 3 a 5 de novembro de 2021, veio consolidar este já tradicional evento, após a primeira edição em
Guarapuava em 2007, a segunda em Ponta Grossa em 2014 e a terceira em Pato Branco
em 2017. A quarta edição deste simpósio foi realizada com o enfrentamento de uma situação nunca imaginada pela comissão organizadora, que foi a pandemia do COVID-19.
Muitas dificuldades e incertezas tiveram que ser superadas até encontrar uma forma
segura e eficiente de realizar o evento, que foi o formato híbrido, com uma parte dos
participantes presenciais e outra parte de forma online.
Agradecemos o patrocínio e os apoios recebidos, que viabilizaram a realização do
evento, e aos palestrantes e participantes, que proporcionaram discussões de grande
relevância para a fruticultura paranaense. A produção sustentável de frutas e com baixo impacto foi constantemente abordada nas palestras e mesas redondas, com apresentação de muitos resultados científicos e experiência reais de campo, comprovando
a possibilidade de produzir frutas de alta qualidade em sistemas de manejo mais equilibrados e seguros para o fruticultor, para o meio ambiente e para o consumidor.

A fruticultura paranaense é uma das mais diversificadas do país, com produção de
frutas tropicais, subtropicais e temperadas, com possibilidade de serem destinadas ao
mercado de frutas frescas ou processamento de diversas formas. É possível cultivar
espécies frutíferas em todo o estado, escolhendo aquelas que sejam adaptadas às condições edafoclimáticas locais e utilizando o manejo adequado. Por isso é fundamental
a aproximação da pesquisa e da extensão, para que as novas tecnologias sejam transferidas rapidamente aos fruticultores e para que as demandas do campo também cheguem até a pesquisa, aumentado a eficiência de toda a cadeia produtiva, gerando mais
emprego e renda em nosso estado. Este foi um dos objetivos deste simpósio, estabelecido pelas suas instituições promotoras, a Universidade Federal do Paraná (UFPR), o
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) e a Secretaria de Agricultura e
do Abastecimento do Estado do Paraná (SEAB-PR).

Prof. Dr. Luiz Antonio Biasi
Presidente da Comissão Organizadora
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Enraizamento in vitro e Aclimatização ex vitro do Híbrido
Interespecífico de Videira ‘Southern Home’
Tatiane Otto de França(1), Ariane Cristina Cosmo(2), Luiz Antônio Biasi(3)

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava,
Paraná, tatiottof@gmail.com; (2) Graduanda em Agronomia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná,
arianeccosmo@gmail.com; (3) Professor, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, biasiufpr@gmail.com.

(1)

O enraizamento e a aclimatização de mudas são indispensáveis nos protocolos de
micropropagação das videiras. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar a ação de
auxinas no enraizamento in vitro e seu efeito na aclimatização ex vitro da videira ‘Southern
Home’. Para o enraizamento in vitro, segmentos nodais de 7 mm com uma gema e uma
folha foram inoculados em meio de cultura WPM modificado contendo três diferentes
auxinas: ácido 3-indolacético (IAA), ácido naftalenoacético (NAA) e ácido indolbutírico (IBA)
nas concentrações (0; 0,2; 0,4 e 0,8 μM). Na aclimatização das mudas, plantas do
experimento anterior foram transferidas para caixas de polietileno tereftalato contendo
vermiculita e acondicionadas em sala de crescimento por 30 dias. Na sequência, estas
mudas aclimatadas em sala de crescimento foram transplantadas em sacos de polietileno
contendo substrato comercial e então transferidas para casa de vegetação. Como
resultados, a porcentagem de enraizamento in vitro foi de 95% em meio de cultura sem
auxinas (IBA, IAA e NAA) e de 99,44% de enraizamento no meio de cultura com auxinas,
o que demostra que o conteúdo endógeno de auxinas na videira ‘Southern Home’ foi
suficiente para promover o processo rizogênico. Já em relação a aclimatização, a
sobrevivência das plantas foi de 100% tanto em laboratório como em casa de vegetação, o
que pode ser decorrente do genótipo, uma vez que esta videira possui alta rusticidade.
Assim, concluímos que não é necessário o uso de auxinas para o enraizamento in vitro e
para a aclimatização ex vitro da videira ‘Southern Home’.
Termos de indexação: auxinas, micropropagação, Vitis.
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Introdução e Multiplicação in vitro do Híbrido
Interespecífico de Videira ‘Southern Home’

Tatiane Otto de França(1), Ariane Cristina Cosmo(2), Luiz Antônio Biasi(3)
(1) Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava,
Paraná, tatiottof@gmail.com; (2) Graduanda em Agronomia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná,
arianeccosmo@gmail.com; (3) Professor, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, biasiufpr@gmail.com.

A micropropagação é uma das principais técnicas de produção de mudas de qualidade em
um curto espaço de tempo e ambiente. Assim, o objetivo deste trabalho foi estabelecer as
duas primeiras etapas da micropropagação da videira ‘Southern Home’. Para o
estabelecimento in vitro, brotações foram desinfestadas e excisadas em segmentos nodais
de 7 mm com uma gema e inoculados em diferentes meios de cultura: Murashige e Skoog
(MS), Quoirin e Lepoivre (QL), Woody Plant Medium (WPM), WPM modificado e Silva e
Doazan (DSD1). Na indução de brotação, testaram-se os meios de cultura da etapa anterior
e a ação de 6-benzilaminopurina (BAP) e zeatina (ZEA) nas concentrações (0; 1,0; 2,5 e
5,0 μM) em meio WPM modificado. No estabelecimento in vitro o WPM modificado permitiu:
maior sobrevivência dos explantes, maior porcentagem de brotação e maior qualidade de
brotação por explante. Na indução de brotação, o WPM proporcionou maior porcentagem
de brotação, maior comprimento e número de gemas por brotação em todos os subcultivos
analisados. Em se tratando da citocinina, a concentração de 1 μM de ZEA permitiu maior
comprimento, qualidade e número de gemas por brotação e menor aparecimento de
sintomas de hiperhidricidade. Estes resultados são decorrentes da menor concentração de
nutrientes minerais e reguladores vegetais nos meios de cultura estudados, proporcionando
assim bom desenvolvimento in vitro das plantas. Conclui-se que a introdução in vitro da
videira ‘Southern Home’ deve ser realizada em meio WPM modificado e a indução de
brotação em meio WPM acrescido de 1 μM de ZEA.
Termos de indexação: cultura de tecidos, micropropagação, Vitis.
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Paraná, Curitiba, Paraná, biasiufpr@gmail.com.
(1)

Os frutos do mirtileiro possuem altos teores de compostos antioxidantes e antiinflamatórios, apresentando inúmeros benefícios à saúde. O cultivo in vitro de mirtileiros
se apresenta como uma alternativa aos métodos tradicionais de propagação vegetativa,
por produzir mudas com alta qualidade fitossanitária. A maioria das pesquisas têm
estudado cultivares highbush e lowbush. No entanto, cultivares do grupo rabbiteye são
adaptadas a regiões com invernos mais amenos, com clima subtropical. Nosso objetivo foi
desenvolver um protocolo de micropropagação por meio do crescimento de gemas
axilares, com risco reduzido de variação somaclonal, na cultivar ‘Delite’ do grupo
rabbiteye (Vaccinium virgatum). No estabelecimento in vitro de segmentos nodais
testamos diferentes combinações de zeatina e 2iP. Para a multiplicação, testamos
diferentes concentrações de zeatina. Comparamos enraizamento in vitro e ex vitro com
aclimatização e testamos o enraizamento ex vitro com diferentes substratos e sais
minerais. Os melhores resultados no estabelecimento e na multiplicação ocorreram em
meio WPM (Woody Plant Medium) com 2,5 µM de zeatina. Na multiplicação, 70% dos
explantes apresentaram crescimento das gemas. O melhor enraizamento in vitro foi obtido
com a imersão da base dos explantes em 500 mg L-1 de ácido indolbutírico. No
enraizamento ex vitro, o tratamento vermiculita e sais minerais do meio WPM foram
superiores (68% de enraizamento). Este estudo oferece técnicas de micropropagação a
partir de gemas axilares de mirtileiro ‘Delite’, nas etapas de estabelecimento,
multiplicação, enraizamento e aclimatação de plantas, e pode auxiliar em trabalhos
futuros de propagação e conservação in vitro de germoplasma nesta espécie.
Termos de indexação: Ericaceae, in vitro, Vaccinium.
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Multiplicação e Enraizamento in vitro da Cultivar ‘Xingu’ de Amoreira-Preta (Rubus spp)

Multiplicação e Enraizamento in vitro da Cultivar ‘Xingu’ de AmoreiraPreta (Rubus spp)
(1)

Ariane Cristina Cosmo , Tatiane Otto de França

(2)

Jacquelini Romero Pereira

(1)

(3)

, Luiz Antonio Biasi

(4)
(2)

Graduanda em Agronomia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, arianeccosmo@gmail.com;
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava,
(3)
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Federal do
Paraná, tatiottof@gmail.com;
(4)
Paraná, Curitiba, Paraná, jacquelinioereira@hotmail.com;
Professor, Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
Paraná, biasiufpr@gmail.com.

A amoreira-preta é propagada tradicionalmente pela estaquia de raízes e de ramos, e
uma das alternativas é a utilização de técnicas de micropropagação. O objetivo do
trabalho foi avaliar a qualidade da luz e o efeito do extrato de alga na multiplicação de
amoreira-preta ‘Xingu’ in vitro. Os tratamentos consistem em cinco diferentes tipos de luz
(branca, amarela, azul, verde e vermelha) e o efeito de diferentes concentrações do
extrato de alga ACADIAN® ( 0; 1; 2; 4 ml L-1 ) no meio de cultura MS. Utilizaram-se
explantes de amoreira-preta ‘Xingu’ obtidas a partir de plantas estabelecidas in vitro. O
experimento foi conduzido em arranjo fatorial com delineamento inteiramente ao acaso,
com quatro repetições e um frasco com cinco explantes por parcela. As variáveis
analisadas foram o comprimento da planta, número de brotações, comprimento médio das
brotações, qualidades da brotação, número de raízes, comprimento da maior raiz, número
de folhas e tamanho das folhas. A luz vermelha e a amarela apresentaram um efeito
benéfico sobre o crescimento dos explantes, porém o aumento da concentração os
prejudica. Os diferentes tipos de luzes e as concentrações de extrato de alga não tem
efeito sobre o comprimento das brotações e a sua qualidade. A luz amarela estimula o
crescimento da raiz, entretanto as luzes não interferem no número de raízes. A
concentração de 4 ml L-1 é prejudicial ao crescimento das brotações e raízes.
Termos de indexação: Cultura de tecidos, Micropropagação, Pequenas frutas,.
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A micropropagação da amoreira-preta pode gerar plantas em grandes quantidades e em
um curto espaço de tempo. O objetivo deste trabalho foi determinar um possível tipo de
luz mais ativo que a luz branca, de forma a aumentar a eficiência da multiplicação in vitro
de amoreira-preta ‘Xingu’. Para isso, os tratamentos consistiram em cinco diferentes tipos
de luz sob os quais os explantes cresceram (branca, vermelha, amarela, azul e verde) no
meio de cultura MS. O experimento foi inteiramente casualizado, utilizando cinco
repetições e dois frascos com cinco explantes por parcela. O experimento foi conduzido
no Laboratório de Micropropagação de Plantas do Setor de Ciências Agrárias da
Universidade Federal do Paraná. Utilizaram-se explantes de amoreira-preta ‘Xingu’
obtidas a partir de plantas estabelecidas in vitro. As variáveis analisadas foram o
comprimento da planta, número de raízes, número de folhas e tamanho das folhas. Os
resultados mostram que a luz vermelha resulta em tamanhos de plantas maiores com
média de 6,2 cm, bem como em um maior número de folhas (10). O maior número de
raízes foi observado com a luz amarela, seguida da azul (3,2 e 2,84 cm), e os
comprimento das raízes foram maiores na presença da luz amarela e os menores foram
na luz verde (6,9 e 1,2 cm, respectivamente). A maior área foliar foi observada com a luz
amarela e a menor com a luz verde. Conclui-se que a cor vermelha e amarela fornecem
os melhores resultados para multiplicação in vitro e para enraizamento, respectivamente,
de amoreira-preta.
Termos de indexação: Espectro luminoso. Micropropagação. Pequenas frutas.
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Biorreguladores em Pessegueiros ‘Tropic Beauty’ na Produção e na Qualidade dos Frutos
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Fábio Pereira Fávaro (1), Marcos Antonio Dolinski (2), Clandio Medeiros da Silva (3), Clóvis Roberto
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(1)

A aplicação de biorreguladores visa aumentar o diâmetro e melhorar o formato e qualidade
dos frutos produzidos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de biorreguladores em
pós floração no início da formação dos frutos, na produção e na qualidade dos frutos de
pessegueiro ‘Tropic Beauty’, na safra 2018/19. O experimento foi realizado na Estação do
Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), na cidade da Lapa-PR. As plantas possuem idade
de nove anos, com o porta-enxerto ’Okinawa’ e conduzidas em “Y”. Os tratamentos eram
aplicação de dois biorreguladores aplicados manualmente e a testemunha. Os
biorreguladores utilizados foram a benziladenina (BA) na concentração de 50 Mg L -1, e o
thidiazuron (TDZ) na concentração de 20 Mg L-1, foram aplicados em pós floração no início
da formação dos frutos. Foram avaliados a produção, o número e a massa de frutos em
sua totalidade, durante as cinco avaliações realizadas. A alta produtividade do pessegueiro
‘Tropic Beauty’, foi obtida independente dos tratamentos utilizados, devido ao grande
potencial produtivo da cultivar. Não houve diferença significativa para a produção e para o
número de frutos. A produção média foi de 415 frutos por planta, independente do
tratamento utilizado. Para o diâmetro longitudinal e diâmetro transversal dos frutos de
pessegueiro ‘Tropic Beauty’ não houve diferença significativa constatada. A aplicação de
TDZ e BA durante uma safra em pessegueiros ‘Tropic Beauty’ não alterou a produtividade
e a qualidade dos frutos, sendo necessário a repetição das aplicações em anos seguintes.
Termos de indexação: Tropic Beauty, biorreguladores, qualidade de frutos.
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(1)

Resumo
A interação pólen-estigma é o primeiro evento no processo reprodutivo em meloeiro. Os
objetivos do estudo foram analisar as variações qualitativas e quantitativas na viabilidade
do pólen e receptividade do estígma em 21 genótipos de melão. Também foram avaliadas
a porcentagem de germinação do grão de pólen e a chegada do tubo polínico ao óvulo in
vivo em diferentes tempos (1h, 2h, 3h) após a polinização manual, de três variedades
comerciais um acesso exótico e dois híbridos intervarietais pela técnica de microscopia de
epifluorescência. Foram analisadas as estruturas internas do pistilo que facilitam o
crescimento do tubo polínico que foram visualizados por análise anatômica em microscopia
optica. Os valores que expressam o número de grãos de pólen viáveis foram transformados
em arcsen (x √100) e submetidos à análise estatística. As médias de germinação polínica
e chegada ao óvulo in vivo foram testadas pelo método de agrupamento de Scott-Knott a
5% de probabilidade. Os genótipos aqui estudados apresentaram estigmas receptivos e
grãos de pólen viáveis. A viabilidade do pólen foi superior a 95% pelo método de coloração.
A taxa de germinação do pólen in vivo foi 12% maior às 3h após polinização do que a 1h.
A germinação de pólen dos híbridos in vivo foi menor do que das variedades comerciais.
Observamos também que os tecidos transmissores e os vasos condutores têm um papel
importante na interação estigma-pólen após a polinização. O sucesso da polinização são
influenciados pelas características de viabilidade do pólen, estigmas receptivos e estruturas
internas do pistilo.
Termos de indexação: viabilidade do pólen, receptividade do estigma, pistilo.
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, Paraná, chaigrigolo@hotmail.com,
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A viticultura brasileira se destaca por sua importância social e econômica na
geração de renda e emprego. Os porta-enxertos são amplamente utilizados na
viticultura devido à sua resistência aos estresses biótico e abiótico, além de
influenciar no vigor vegetativo da cultivar-copa, qualidade dos frutos e
produtividade. O objetivo deste estudo foi avaliar a compatibilidade e o
desenvolvimento inicial da videira ‘BRS Magna’ enxertada em diferentes portaenxertos. A técnica de enxertia de mesa foi utilizada. A porcentagem de
sobrevivência variou de 0% (VR043-43) a 98,33% (101-14 MGT) e os portaenxertos foram agrupados em três grupos distintos. Os porta-enxertos ‘IAC 313
Tropical’ e ‘SO4’ foram os de maior vigor em relação ao crescimento inicial da
parte aérea. Já ‘IAC 572 Jales’, ‘Harmony’, ‘3309 Couderc’ e ‘Gravesac’ tiveram
o melhor equilíbrio entre o crescimento inicial da parte aérea e o
desenvolvimento das raízes. ‘BRS Magna’ quando enxertada nos portaenxertos ‘IAC Tropical’, ‘SO4’ e ‘101-14 MGT’ apresentaram as maiores taxas
de desenvolvimento inicial. Entretanto, quando enxertada em ‘R99’, ‘R110’ e
‘420A’ apresentou o menor desenvolvimento inicial. Os porta-enxertos híbridos
originados de cruzamentos com Vitis berlandieri Planch apresentaram baixo
desenvolvimento radicular. O porta-enxerto ‘VR043-43’ apresentou
incompatibilidade de enxertia de estacas lenhosas na produção de mudas por
meio da técnica de enxertia de mesa.
Termos de indexação: Vitis sp., produção de mudas, enxertia.
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(1)

O sul do Brasil apresenta um grande potencial para produção de peras, embora 90% das
peras consumidas in natura sejam importadas. Este trabalho buscou estudar o uso de
diferentes combinações de porta-enxertos de pereira sob diferentes formas de adubação e
irrigação. A cultivar Rocha foi enxertada sobre os porta-enxertos ‘ADAMS’ e ‘EMA’ sobre
os seguintes tratamentos: (Fator 1 - formas de adubação) T1- fertirrigação com irrigação;
T2 - fertirrigação sem irrigação; T3 – adubação comercial à lanço com irrigação; T4 –
adubação comercial à lanço sem irrigação; T5 - adubação convencional e T6 - sem
adubação (testemunha). A disponibilidade hídrica do solo foi mantida na capacidade de
campo. As variáveis analisadas foram a área da seção transversal do tronco (ASTT cm2),
produtividade estimada (t ha-1) e eficiência produtiva (Kg cm2). Utilizou-se delineamento em
blocos casualizados em esquema fatorial, com quatro repetições, sendo cada repetição
composta por quatro plantas. Os dados foram submetidos à análise de variância e
comparação de médias pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade de erro. O porta-enxerto
ADAMS proporciona maior vigor às pereiras ‘Rocha’ que o ‘EMA’, independente da forma
de adubação e irrigação. Para produtividade estimada houve interação entre as formas de
adubação e os porta-enxertos. Pereiras que receberam fertirrigação + irrigação apresentam
produtividade superior em ambos porta-enxertos e o ‘Adams’ sendo superior aos ‘EMA’.
Portanto, conclui-se que há um efeito sinergístico entre a forma de adubação via
fertirrigação e a irrigação e produtividade de pereiras Rocha enxertadas nos porta-enxertos
marmeleiros Adams e EMA.
Palavras chaves: Nutrição vegetal, vigor, fruticultura.
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O pessegueiro, para superar a dormência, necessita de uma determinada quantidade de
frio acumulado na endodormência e de calor na ecodormência. O objetivo deste trabalho
foi avaliar a profundidade e a evolução da dormência das gemas de pessegueiro ‘SCS444
Nicoleto’ em Urussanga, SC, através do teste de estacas com nós isolados. Em meados
dos meses de abril a julho de 2017 foram coletados, mensalmente, 40 ramos de ano, com
cerca de 30 cm, em 40 plantas marcadas (10 plantas por repetição). Dos ramos foram
destacadas 40 estacas com 10 cm do terço médio dos ramos, deixando-se somente o nó
superior. O pomar experimental estava localizado nas coordenadas de 28o30’15’’S,
49o17’31”W e altitude de 250 m. As estacas foram colocadas em câmara de crescimento a
temperatura de 25,0 oC e fotoperíodo de 16 horas. Foram registrados o número de gemas
reprodutivas e vegetativas brotadas e os seus tempos médio de brotação (TMB). As datas
de plena floração e de plena brotação vegetativa a campo (70% de gemas abertas)
ocorreram em 27 de julho e 10 de setembro, respectivamente. As gemas floríferas
apresentaram menos de 20% de gemas abertas de abril a junho, com 62% de gemas
abertas em julho, enquanto as vegetativas não ultrapassaram 20% em nenhum dos meses.
As gemas reprodutivas apresentaram um TMB de 4 dias em julho e as vegetativas de 14
dias. Estes resultados indicam que em meados de julho as gemas reprodutivas se
encontravam em ecodormência e as vegetativas em endodormência.
Termos de indexação: Prunus persica, ecodormência, método biológico.
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Um dos fatores do alto custo de produção de pereiras é o excesso de vigor de plantas que
acarreta em baixa produtividade e má qualidade de fruto. Este trabalho teve como objetivo
estudar o desenvolvimento vegetativo de pereiras europeias sobre diferentes portaenxertos. O experimento foi implantado no ano de 2017 no município de Caxias do Sul- RS.
As cultivares avaliadas foram: Rocha, Carmem e Santa Maria sobre os porta-enxertos CAV
3, OHF 69 e OHF87. As variáveis analisadas foram a área da seção transversal do tronco
(ASTT cm2) e altura de planta (m). Utilizou-se delineamento em blocos casualizados em
esquema fatorial, com três repetições, sendo cada repetição composta por cinco plantas.
Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo teste de
Tukey à 5% de probabilidade de erro. A cultivar Carmem e o porta- enxerto CAV 3
apresentaram as menores ASTT entre as cultivares e os porta-enxertos respectivamente,
a combinação entre os dois também tiveram a menor ASTT. Para as cultivares Rocha e
Santa Maria as combinações com o porta enxerto CAV 3 foram as que apresentaram
menores ASST. Para a altura, as cultivares não diferiram, entre os porta-enxertos o CAV 3
teve a menor altura de planta, as combinações entre Carmem com CAV 3 e Rocha com
CAV 3 apresentaram menores alturas de planta, já para a cultivar Santa Maria as
combinações com os porta enxertos não diferiram entre si.
Palavras chaves: Desenvolvimento Vegetal, fruticultura, cultivares.
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Pontifícia Universidade

Os frutos exóticos do gênero Physalis sp possuem propriedades nutricionais e ampla
versatilidade para consumo in natura e processamento. Objetivou-se avaliar o período e
condição de conservação ótimos de Physalis peruviana, visando prolongar sua vida de
prateleira e conservar suas características físico-químicas. O experimento foi desenvolvido
no laboratório de tecnologia de sementes da PUCPR, onde foram selecionados cinco frutos
para composição das amostras em três estádios de maturação (laranja, amarelo e amarelo
esverdeado), que permaneceram sob três variações de temperaturas (ambiente,
refrigeração a 2 °C e congelamento a -18 °C) e duas embalagens, plástico simples (0.03
micras) e embalagem ziplock (0.8 micras) com três repetições e conduzido sob
delineamento de blocos ao acaso em esquema fatorial 3x3x2, sob análise de variância e
teste Tukey (5%). Foram avaliados: pH, SST, acidez, massa fresca, maturação visual e
qualidade de frutos após 07, 15, 30, 45 e 60 dias de armazenamento. Apesar de ser
classificado como um fruto climatérico, não foi observada maturação continuada, pois não
houve acúmulo de açucares solúveis, apenas redução na acidez total. Frutos em
temperatura ambiente permaneceram viáveis somente após 7 dias de armazenamento.
Utilizar embalagens mais espessas no armazenamento promove maior vida útil e
conservação da massa fresca. O congelamento a -18 °C foi o método mais viável de
armazenamento, pois conservou as características físico-químicas sem alterar a qualidade
do fruto por até 60 dias para ambas as embalagens e estádios de maturação, o período de
conservação para frutos em temperatura ambiente foi de apenas 7 dias.
Termos de indexação: frutos exóticos; maturação, pós-colheita.
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A utilização de porta-enxertos na fruticultura proporciona maior rendimento e
qualidade dos frutos. A Fuji Suprema é empregada nos pomares de maçã
como polinizadora. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade de frutos de
Fuji Suprema enxertados sobre porta-enxertos da série Geneva®. O
experimento foi conduzido no município de Painel-SC, em 2019/20 e 2020/21.
O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados, com quatro
tratamentos (G.202, G.814, G.210, G.213). As características avaliadas foram
teor de sólidos solúveis (SS), firmeza de polpa (FP), calibre de frutos (CF)
subdividindo em grande, médio e pequeno (60-120; 135-165; 180-220
frutos/caixa de 18 Kg, respectivamente) e categoria de fruto (CAT1, 2, 3, de
acordo com tamanho e coloração) analisando 50 frutos por repetição. Para
safra 2019/20, G.210 apresentou as maiores médias para SS e FP com 16ºBrix
e 18,6lb, respectivamente. G.213 possuiu o menor desempenho para SS
(15ºBrix), mas 70% em CAT1, os quais em sua totalidade enquadraram-se
como frutos grandes. Ainda, G.202 possuiu o menor percentual de frutos
classificados em CAT1 (64%), enquanto a menor quantidade de frutos grandes
foi observado para G.210 (38%). Para safra seguinte, G.814 e G.210
apresentaram maiores médias para FP, com 17,5lb. A G.814 também
apresentou melhor comportamento para SS e CF, com 15,2ºBrix e 100% de
frutos grandes, respectivamente. A CF correspondeu a 51% em CAT1 na
G.210. Contrapondo-se, G.213 mostrou os menores resultados para SS
(14,4ºBrix) e CF (64%). Considerou-se o porta-enxerto G.210 uma opção
viável, como consequência à constância e destaque das características
qualitativas.
Termos de indexação: Características qualitativas, Malus domestica, pomares.
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Os porta-enxertos utilizados na cultura da macieira desempenham papel
fundamental na altura, vigor, precocidade, produtividade e qualidade de frutos.
O objetivo deste estudo foi avaliar as características qualitativas de Gala Select,
enxertadas sobre quatro porta-enxertos da série Geneva®. O experimento foi
conduzido no município de Painel-SC. Foi empregado o delineamento em blocos
casualizados com quatro tratamentos, sendo eles G.202, G.814, G.210 e G.213.
As características qualitativas avaliadas foram avaliados sólidos solúveis (SS),
firmeza de polpa (FP), classificação (CAT1,2,3,) e calibre de frutos (CF) em
grande, médio e pequeno (60-120; 135-165; 180-220 frutos/caixa de 18 Kg,
respectivamente) nas safras 2019/20 e 2020/21. Na primeira safra, G.213
destaca-se para SS com 12,7ºBrix e 60% dos frutos classificados como médios.
Enquanto G.814 possui menor média para SS com 10,8ºBrix, mas possui maior
média de FP (21,2lb) com 89% dos frutos classificados em CAT1. Para safra
2020/21, G.814 apresenta maior média para FP com 18,8lb, com frutos
classificados em CAT1 (83%) e médios (75%). Ainda, as menores médias de FP
e CAT1, para esta safra, são observadas em G.210, com 16,6lb e 72%,
respectivamente. O uso do porta-enxerto G.814 é recomendado como
consequência ao destaque ao resultado de suas características qualitativas
observadas em ambas as safras.
Termos de indexação: Malus domestica, Qualidade, G.814.

26

Avaliação
Quimiométrica do
e Seleção
de Genótipos
Avaliação
Quimiométrica
DoComportamento
Comportamento
E Seleção
De Genótide Ameixas para Melhoramento Genético
pos De Ameixas Para Melhoramento Genético
Clandio Medeiros da Silva(1), Bruna Aparecida Inglês(2), Marcelo Augusto de Carvalho(3), Flávio Corrêa
de Carvalho(4), Altamara Viviane de Souza Sartori (5), Gustavo Azevedo Biazzono(6), Flávia Oliveira de
Araújo(7), Cíntia Sorane Good Kitzberger(8)

Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná IAPAR-EMATER; Londrina; Paraná; clandio@idr.pr.gov.br;
de Desenvolvimento Rural do Paraná IAPAR-EMATER; Ponta Grossa; Paraná;
brunaap.ingles@gmail.com; (3)Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná IAPAR-EMATER; Londrina;
Paraná; marceloadec@gmail.com; (4) Universidade Estadual do Centro-Oeste; Guarapuava; Paraná;
flavio_sjbv@hotmail.com; (5)Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná IAPAR-EMATER; Londrina;
Paraná; altamarasartori@gmail.com; (6)Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná IAPAR-EMATER;
Londrina; Paraná; gustavobiazzono@hotmail.com; (7) Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná IAPAREMATER; Londrina; Paraná; flaviaodeoliveira@gmail.com; (8) Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná
IAPAR-EMATER; Londrina; Paraná; cintia_kitzberger@idr.pr.gov.br
(1)

(2)Instituto

Para desenvolver novas cultivares deve-se levar em consideração o comportamento dos
genótipos ao longo do estudo, e algumas análises físico-químicas são empregadas por
oferecerem uma visão geral da aparência, sabor e aspectos tecnológicos. Características
físicas são importantes para dimensionamento de equipamentos e processo, transporte,
classificação, separação e empacotamento. Avaliar essas características em grande
número de materiais nem sempre fornece informações precisas para tomada de decisão
sobre seleção e lançamento. Esta tarefa é facilitada com aplicação de análises estatísticas
multivariadas. Análises de tamanho, massa, volume, rendimento, acidez e sólidos solúveis
foram empregadas em dezenove genótipos e três testemunhas de ameixas (Prunus salicina
L.) cultivadas no IDR-PARANÁ, em Ponta Grossa/2020, e seus resultados foram
submetidos a análise de componentes principais e análise de agrupamento hierárquico
(software XLStat). Verifica-se que os genótipos foram agrupados em três grupos de
características distintas. O grupo um apresentou frutos de baixo rendimento de polpa e
maior caroço, e teve a participação da Reubennel como testemunha de mesmo
comportamento. O grupo dois foi representado por frutos de maior rendimento de polpa e
menor pH. E o grupo três teve genótipos com características tais como maior massa do
fruto inteiro, volume, rendimento de polpa, diâmetro vertical, pH, massa do caroço e menor
relação massa caroço/fruto, com Fortune e Letícia como testemunhas. Acidez, sólidos
solúveis e ratio foram semelhantes a todos os genótipos. Verifica-se, portanto, que os
grupos dois e três apresentaram tendência a um conjunto de atributos que podem ser
importantes para etapas posteriores do melhoramento genético.
Termos de indexação: novas cultivares, características físicas, análise multivariada.

27

Desempenho
Vitícola
dasdas
Variedades
Cabernet
Sauvignon,
Merlot e
Desempenho
Vitícola
Variedades
Cabernet
Sauvignon,
Pinot Noir em
Campo
Largo,
PR.em Campo Largo, PR.
Merlot
e Pinot
Noir
Vitor Guimarães Franciscon

(1)

; Bruno Farias Bonin
(4)
Marcon Filho

(2)

; Luiz Antonio Biasi

(3)

; José Luiz

(1)

Bolsista
de
iniciação
Científica;
Universidade
Federal
do
Paraná,
Curitiba,PR;
(2)
vfranciscon32@gmail.com;
Doutorando do Programa de Pós-Graduação Agronomia, Universidade
(3)
(4)
Professor Agronomia; Universidade Federal do Paraná;
Doutor em produção
Federal do Paraná;
vegetal; Universidade do Estado de Santa Catarina.

O estado do Paraná acompanha o crescimento brasileiro na produção de
vinhos finos e espumantes, entretanto, devido a atividade ser relativamente
recente, ainda existe uma escassez de estudos e informações sobre o manejo
e produção de uvas viníferas na região. Esse trabalho teve o objetivo de avaliar
o desempenho agronômico e a maturação tecnológica das variedades viníferas
Cabernet Sauvignon, Merlot e Pinot Noir. O experimento foi conduzido em
vinhedos comerciais localizados no município de Campo Largo, PR, na safra
2019/2020. As variáveis produtivas avaliadas foram: número de cachos por
planta, peso dos cachos e produção por planta (kg). As variáveis de maturação
tecnológica avaliadas foram: sólidos solúveis totais (oBrix), pH e acidez titulável
(meq L-1). O delineamento experimental foi de blocos casualizados (DBC) com
cinco blocos de quatro plantas por variedade e os dados foram submetidos à
análise de variância e comparados pelo Teste Tukey a 5%. A produção por
planta para as três variedades apresentou uma média de 2,1 kg, não diferindo
estatisticamente entre si. A variedade Cabernet Sauvignon apresentou o maior
valor para sólidos solúveis totais com 20,5 oBrix. As variedades Cabernet
Sauvignon e Pinot Noir apresentaram maiores valores para acidez titulável,
com 123 e 126 meq L-1. Os resultados indicam que as variedades cultivadas na
região em estudo, apresentaram parâmetros adequados para a produção de
vinhos finos e espumantes de qualidade.
Termos de indexação: Vitis vinífera L., maturação tecnológica, viticultura.
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A utilização de porta-enxertos para maça contribui com a resistência de pragas
e doenças. Os porta-enxertos da série americana Geneva® atualmente
apresentam excelentes caraterísticas agronômicas. Assim, objetivou-se avaliar
o desempenho de porta-enxertos da série americana Geneva® sobre a cultivar
Fuji Suprema. O experimento foi conduzido no município de Painel-SC, sendo
em blocos casualizados, com quatro repetições e quatro blocos (G11, G.222,
G.890 e G.969). Foram avaliados os sólidos solúveis (SS), firmeza e polpa
(FP), categorização de frutos por tamanho e coloração (CAT 1; 2; 3) e o calibre
de frutos (CF), sendo classificados em pequenos (180-220), médio (135-165) e
grande (70-120) em frutos/caixa de 18Kg, nas safras de 2019/20 e 2020/21.
Analisando SS, para primeira safra o maior e menor valor foram (14,8°Brix) e
(12,1°Brix) nos porta-enxertos G.969 e G.890 respectivamente. Na segunda
safra foram encontrados (15°Brix) e (14,2°Brix) para o G.11 e G.890. O maior
valor para FP foi de (19,8lb) e o menor (17,4lb) para G.890 e G.222, já na
segunda safra os valores foram (18,1lb) e (16,3lb) para o G.969 e G.890. G.222
apresentou maior quantidade de frutos em (CAT 1) em ambas as safras (84%)
e (80%). Já G.890 apresentou os menores valores nos dois anos (80%) e
(56%). O maior valor de CF para frutos grandes em 2019/20 foi (56%) e o
menor (21%) para G.11 e G.969 respectivamente, em 2020/21 os valores são
(96%) e (68%) para G.890 e G.969. Deste modo, recomenda-se a utilização do
G.11, já que apresenta menor risco de alternância.
Palavras Chaves: Qualidade de Fruto, Malus domestica, G.11
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No Brasil os portas-enxertos mais utilizados são Maruba, M7 e M9. Atualmente
os porta-enxertos da série americana Geneva® apresentam características
agronômicas requeridas pelo mercado brasileiro. Assim, objetivou-se avaliar o
desempenho de porta-enxertos da série americana Geneva® sobre a cultivar
Gala Select. O experimento foi conduzido no município de Painel-SC, sendo em
blocos casualizados, com quatro repetições e quatro blocos (G11, G.41, G.222
e G.890). Foram avaliados os sólidos solúveis (SS), firmeza e polpa (FP),
categorização de frutos por tamanho e coloração (CAT 1; 2; 3) e o calibre de
frutos (CF), sendo classificados em pequenos (180-220), médio (135-165) e
grande (70-120) em frutos/caixa de 18Kg, nas safras de 2019/20 e 2020/21.
Analisando o SS, G.11 apresentou os maiores valores (13,1°Brix) para 2019/20
e (12,4°Brix) para 2020/21, já G.890 apresentou o menor valor (11°Brix) para
ambas as safras. O maior valor de FP encontrado foi para G.890 (19,6lb) em
2019/20 e (16,8lb) para 2020/21, já os menores valores foram (18,5lb) para G.41
na primeira safra e (15,6lb) para G.222 na segunda. G.41 apresentou a maior
porcentagem de frutos em (CAT 1) com (92%) para primeira safra, e G.222 com
(82%) para a segunda safra, já os menores valores foram encontrados para
G.890 (75%) e (68%) respectivamente por safras. Para CF G.11 (61%)
apresentou o maior valor de 2019/20, enquanto G.41 teve na safra 2020/21
(98%). O G.222 apresentou as menores médias (39%) e (52%). Recomenda-se
G.11, pois apresentou as melhores médias de SS nas safras e CF no primeiro
ano.
Termos de indexação: Qualidade de Fruto, Malus domestica, G.11
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A crescente busca por melhores desempenhos produtivos das culturas agrícolas visando a
segurança alimentar, bem como em produções mais sustentáveis, tem despertado o
interesse na preservação de insetos polinizadores, com destaque para as abelhas
(Hymenoptera: Apidae). O presente trabalho objetivou levantar informações e evidenciar a
importância e necessidade do serviço ecossistêmico realizado por estes insetos,
principalmente na fruticultura, bem como estimular a preservação dos mesmos. Este estudo
foi realizado através de revisão bibliográfica em bases científicas. As abelhas (Apidae), são
os mais importantes polinizadores de cultivos agrícolas, sendo este grupo responsável pela
polinização cruzada das flores de aproximadamente 70% das espécies vegetais utilizadas
na alimentação humana. Em alguns cultivos a polinização realizada por estes insetos é
representativa, como para Maçã (90%), Blueberry (90%), Pêssego (48%) e Laranja (16%).
No cultivo da macieira, o valor econômico deste serviço ecossistêmico, apenas de abelhas
do gênero Apis pode atingir US$ 258 milhões por safra, já para Laranja é de US$ 427
milhões (valores referentes à produção brasileira). Não obstante, além do acréscimo
produtivo, flores bem polinizadas, por abelhas melíferas (gênero Apis) ou nativas, resultam
em frutos mais simétricos, nutritivos e atrativos comercialmente. Corroborando com isso, a
locação de colmeias em períodos de floração (polinização dirigida), tem se tornado uma
prática comum para obtenção de maiores índices de polinização. Tendo em vista a
importância do papel desenvolvido pelas abelhas, torna-se imperiosa a adoção de práticas
amigáveis e conservacionistas que busquem a preservação das mesmas, possibilitando
assim, sustentabilidade e mitigação de impactos produtivos na agricultura.
Termos de indexação: Apidae, serviços ecossistêmicos, preservação.
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Para a cultura da macieira, o porta-enxerto pode afetar atributos associados à qualidade
dos frutos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dos porta-enxertos G.969,
G.11, G.935, G.222. G.41 e G.890 sobre a maturação de macieiras ‘Maxi Gala’
produzidas na região de São Joaquim, SC. O trabalho foi conduzido na safra 2020/2021,
utilizando um pomar experimental implantado em 2018, com plantas conduzidas em
sistema de muro frutal e densidade de 3.175 plantas por hectare. O delineamento
experimental foi de blocos ao acaso, com quatro repetições e parcelas compostas por dez
plantas. Durante a colheita comercial, 20 amostras de frutos foram coletadas por parcela
para análises de firmeza de polpa, teor de sólidos solúveis e índice de iodo-amido (1 –
10). O porta-enxerto G.890 proporcionou frutos com índice de iodo-amido mais elevado
em comparação aos demais porta-enxertos, não diferindo apenas do G.41. O G.935
propiciou frutos com índice de iodo-amido mais baixo em comparação ao G.41, G.11 e
G.890. O G.935 ocasionou maior firmeza de polpa em comparação aos demais portaenxertos, não diferindo apenas do G.222. Os porta-enxertos G.890 e G.11
proporcionaram os menores valores de firmeza de polpa, porém não diferiram do G.41 e
G.969. O teor de sólidos solúveis não diferiu entre os tratamentos avaliados. Para a
região de São Joaquim, a maturação dos frutos pode ser adiantada pelo uso do portaenxerto G.890, e atrasada pelo porta-enxerto G.935 em comparação aos demais portaenxertos da série Geneva® avaliados.
Termos de indexação: Malus domestica, qualidade de frutos, Geneva®
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No Brasil, o cultivo e produção de amora-preta encontra-se em extenso crescimento, o
processamento do fruto tornasse uma alternativa de diversificação. Neste contexto
avaliou-se a qualidade de farinhas proveniente dos resíduos do processamento de frutos
de amoreira-preta (Rubus spp.). Avaliou-se o sólidos solúveis totais (SST), acidez total
titulável (ATT), pH e cinzas (%). O delineamento experimental foi o inteiramente
casualizado, em um fatorial 3 x 2, ou seja, três genótipos (Tupy, Xavante e seleção Black
145) e dois processos de secagem (estufa com circulação de ar e liofilizador). Cada
tratamento teve três repetições. Observou-se interação entre os fatores avaliados para
SST e pH. Os SST apresentou maior valor (1,9 °Brix) em farinha “Tupy” secada em
liofilizador. No pH em secagem com estufa de circulação de ar, a cultivar que apresentou
maior valor de pH foi a Tupy (3,19). Para secagem em liofilizador, a cv. Xavante e Tupy
expressaram os maiores valores de pH (3,18 e 3,16, respetivamente). Na ATT a farinha
não foi influenciada pelos genótipos, tendo o valor médio de 0,4 g de ác. cítrico/ 100mL.
Quanto à forma de secagem, o liofilizador apresentou maior valor de ATT (0,42 g de ác.
cítrico/ 100mL), diferindo da secagem em estufa (0,34 g de ác. cítrico/ 100mL). Nas cinzas
não houve efeito dos fatores estudados apresentando valor médio de 1,08%. Neste
sentido conclui-se que a qualidade das farinhas utilizando resíduos de amora-preta
depende do método de secagem e do genótipo utilizado.
Palavras-chave: Genótipos, Liofilização, Resíduos.
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Equilíbrio entre doçura e acidez, firmeza de polpa e coloração, são parâmetros de
qualidade levados em consideração na comercialização de frutos de morangueiro
(Fragaria x ananassa Duch). Diante disso, o objetivo deste trabalho foi determinar a
qualidade de frutas de morangueiro cultivado na Serra Gaúcha. Para isso, foi instalado
um experimento no município de Farroupilha/RS, durante a safra 2020/21, em sistema
semi-hidropônico. O delineamento utilizado foi de blocos casualizados, com quatro
repetições e parcela de 10 plantas. Os tratamentos foram compostos de 15 genótipos
avançados de morangueiro e as variáveis avaliadas foram: coloração, firmeza, sólidos
solúveis, acidez titulável e RATIO. Os genótipos ITA 10.107.07, FRF 028.2, FRF LAM
269.18, FRF PA 109.2 e Pircinque obtiveram maiores médias de firmeza de polpa,
diferindo-se dos demais. O Pircinque se destacou no teor de sólidos solúveis (°Brix) com
diferença significativa, estando ainda, entre as maiores médias quanto à coloração. No
FRF PA 109.2 observaram-se médias satisfatórias quanto à coloração de frutos e o FRF
LAM 269.18, maior acidez titulável, diferindo-se dos demais. Para a relação sólidos
solúveis/acidez titulável (RATIO), o SOFC 152.72 diferiu sozinho dos demais. Não houve
diferença significativa quanto ao °Hue. ITA 10.107.07, FRF 028.2, FRF LAM 269.18, FRF
PA 109.2 e Pircinque possuem frutos firmes, característica importante para transporte e
durabilidade pós-colheita. O Pircinque, além de nos oferecer frutos firmes, com padrão de
coloração, estes são doces. FRF LAM 269.18 possui frutos mais ácidos e o genótipo
SOFC 152.72 possui alto equilíbrio entre doçura e acidez, atributo relevante para
comercialização.
Termos de indexação: Fragaria x ananassa Duch, parâmetros de qualidade, sólidos
solúveis
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O uso de porta-enxertos influência na qualidade dos frutos de macieiras. O
objetivo do trabalho foi verificar se os porta-enxerto da série Geneva®
influenciam na qualidade pós-colheita de maçãs. O experimento foi conduzido
no pomar agroecológico da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no
município de Guarapuava– PR. A cultivar de maçã ‘Fuji’ foi enxertada sobre
quatro porta-enxertos, G202, G814, G210 e G213, constituindo os tratamentos.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 5
plantas por parcelas e 4 repetições. Na colheita, foram coletados 20 frutos por
parcela para as avaliações de acidez titulável (% de ácido málico), sólidos
solúveis (°Brix), firmeza de polpa (expressa em N, newtons). Os dados foram
submetidos à análise de variância (P≤ 0,05), foi realizado a comparação das
médias pelo teste de Tukey (P≤ 0,05). Os porta- enxertos não exerceram
influência no teor de sólidos solúveis. Para acidez titulável houve diferença
estatística entre porta-enxertos, na qual o porta- enxerto G212 (0,76%) foi
superior ao G213 (0,46%), G210 (0,46%) e G814 (0,27%). Para firmeza de
polpa, os frutos do porta-enxertos G213 (55,91 N), G814 (54,45 N) e G212
(54,08 N), não diferiram entre si e apresentam maior resistência à penetração
do que os frutos do G210 (49,39 N). Nas condições deste trabalho, o portaenxerto G212 pode ser uma opção para a região de estudo, por produzir frutos
com maior qualidade para conservação pós-colheita. Este estudo deve ser
continuado para geração de dados mais concisos.
Termos de indexação:Pós-colheita, Geneva®,Malus domestica.
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A variedade ‘Bordô’ (Ives) é amplamente produzida no Brasil, devido a sua rusticidade e
alto potencial de cor para a elaboração de derivados. Seu plantio está sendo incrementado
em Santa Catarina já que o estado importa grande quantidade dessa uva do estado do Rio
Grande do Sul para elaboração de suco integral e vinho de mesa. De acordo com a
legislação, para a elaboração de sucos e vinhos, o teor de sólidos solúveis precisa ser maior
que 14°Brix e a relação SS/AT entre 15 e 45. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi
avaliar a composição físico-química de uvas ‘Bordô’ produzidas na Região do Vale do Rio
do Peixe-SC ao longo de safras sucessivas, 2013 a 2021, para constatar a adaptação e se
atende a legislação vigente. As uvas foram produzidas na Epagri –Videira, em vinhedo
implantado em 2008 com espaçamento de 3,0 x 2,0 metros, sistema de condução em
ípsilon, poda mista e porta-enxerto VR 043-43. As uvas foram analisadas, quanto aos
sólidos solúveis (SS), pH, acidez total (AT) e relação SS/AT. O valor médio de SS atingido
pelas uvas ao longo das nove safras avaliadas foi de 15 °Brix, com valores que oscilaram
de 12,90 °Brix em 2015 a 16,76 °Brix em 2014. A relação SS/AT variou de 19,21 em 2015
a 38,60 em 2018. A composição físico-química da uva ‘Bordô’ produzida na Região do Vale
do Rio do Peixe-SC é compatível com a legislação vigente e apresenta possibilidade de
cultivo, levando em conta nove safras consecutivas.
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Porta-enxertos são comumente utilizados em pomares de macieiras com diversos
objetivos, dentre eles obter plantas menos vigorosas, proporcionar resistência a pragas e
doenças, favorecer a adaptação a diferentes condições de solo, ocasionar precocidade de
frutificação e aumentar a produtividade do pomar. Dentre os porta-enxertos recentemente
desenvolvidos no mundo, os da série americana Geneva® apresentam diversas
características agronômicas requeridas para uso no Brasil. Este trabalho teve como
objetivo avaliar o efeito de diferentes porta-enxertos da série CG sobre a maturação dos
frutos de macieiras ‘Fuji Suprema’ produzidas na região de São Joaquim, SC. As
avaliações foram realizadas no ano de 2020/2021, utilizando um pomar experimental
implantado no ano de 2018. O espaçamento utilizado foi de 3,5 x 1,0m e as plantas
conduzidas no sistema de muro frutal. O delineamento experimental foi de blocos ao
acaso, com quatro repetições, compostas por dez plantas cada. Os tratamentos
consistiram de seis porta-enxertos: G.969, G.11, G.935, G.222. G.41 e G.890. Durante a
colheita comercial, 20 amostras de frutos foram coletadas por parcela para análises de
firmeza de polpa, teor de sólidos solúveis, acidez titulável e índice de iodo-amido (1 – 10).
Não foram observadas diferenças entre porta-enxertos para nenhum dos atributos
avaliados. Esses resultados indicam que, possivelmente, a maturação de maçãs ‘Fuji
Suprema’ produzidas na Região de São Joaquim seja pouco afetada pelos porta-enxertos
avaliados.
Termos de indexação: Malus domestica, maturação, firmeza de polpa.
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Recentemente a Epagri adaptou o método Ancestral, com uma fermentação e o gás
carbônico é incorporado na garrafa. O objetivo deste trabalho foi analisar espumantes
produzidos pelo método ancestral na safra 2020 com duas variedades PIWI (do alemão
pilzwiderstandsfähige, “resistente a doenças”), Calardis Blanc (CB) e Felicia (FE)
produzidas em Videira-SC. Os espumantes foram elaborados na Estação Experimental de
Videira e as análises físico-químicas na mesma instituição. As análises realizadas foram
acidez total (g.L-1 ácido tartárico), acidez volátil (g.L-1 ácido acético), SO2 livre (mg.L-1), SO2
(mg.L-1), extrato seco (g.L-1), álcool (mL/100 mL), açúcar residual (g.L-1) e densidade (g.L1), segundo protocolo da Organização Internacional do Vinho e da Uva (OIV). Os resultados
foram acidez total: 81,33 (CB) e 77,32 (FE); acidez volátil: 6,75 (CB) e 6,75 (FE); SO 2 livre:
19,52 (CB) e 20,8 (FE); SO2 total 111,36 (CB) e 53,44 (FE); extrato seco: 18,9 (CB) e 37,8
(FE); álcool: 11,8 (CB) e 10,0 (FE); pH: 3,41 (CB) e 3,56 (FE), açúcar residual: 2,81 (CB) e
2,13 (FE); densidade: 995 (CB) e 995 (FE). Os parâmetros estão dentro da legislação, com
relação ao teor de açúcar os espumantes são classificados como Nature. Os espumantes
sensorialmente apresentam características de aromas de terpenos leves, apresentando
aromas de frutas brancas, floral e boa intensidade, gustativamente a acidez mediana
promove um bom equilíbrio de boca com retrogosto agradável. Podemos concluir que a
produção de espumantes ancestrais de das variedades Calardis Blanc e Felicia poderão
ser uma boa alternativa para os produtores da região.
Termos de indexação: vinho espirituoso, nature, análise sensorial.
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(1)

Araucaria angustifolia e Ilex paraguariensis são espécies nativas do Brasil de grande
importância. Assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a farinha integral de pinhão e
a farinha de folhas de erva-mate e desenvolver cinco formulações de cookies veganos,
sem glúten, com farinhas de pinhão integral e diferentes concentrações de erva-mate. Os
cookies foram preparados utilizando farinha de pinhão, farinha de erva-mate (ambas as
amostras procedentes da Embrapa Florestas), farinha de arroz, amido de milho, óleo
vegetal, goma xantana, bicarbonato de sódio, sal e açúcar. As proporções de farinha de
erva-mate (0, 25, 50, 75 e 100%) foram crescentes em substituição proporcional das
quantidades de amido de milho e farinha de arroz. A farinha de pinhão integral (casca +
amêndoa) apresentou teor de compostos fenólicos de 6,44 g.100g-1 e proteínas totais de
4,06 g.100g-1, enquanto que a de erva-mate apresentou teor de compostos fenólicos de
56,19 g.100g-1 e proteínas totais de 11,27 g.100g-1. Os teores de proteínas totais dos
cookies variaram de 3,38 a 4,86 g.100g-1, enquanto que os teores de compostos fenólicos
totais variaram de 0,036 a 17,73 g.100g-1. Concluiu-se que produtos elaborados com as
farinhas de pinhão integral e erva-mate são importantes alternativas com potencial para a
produção de produtos com altos valores de proteínas de origem vegetal e compostos
bioativos benéficos a saúde.
Termos de indexação: Araucaria angustifolia, Ilex paraguariensis, alimentos funcionais.
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Extensão rural do IDR-Paraná e sua contribuição com a cultura da
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Extensão rural do IDR-Paraná e sua contribuição com a cultura da goiaba em Carlópolis
Luiza Rocha Ribeiro Calixtro (1)

(1)

Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER, Carlópolis, Paraná, lrribeiro@idr.pr.gov.br

O município de Carlópolis é um grande produtor de frutas, principalmente a goiaba,
segundo o Deral, ela representa 23% de todo Valor Bruto da Produção do município,
correspondente a R$53.856.000,00. Carlópolis tem aproximadamente 800 hectares e 220
agricultores na atividade. O IDR-Paraná tem desenvolvido um importante trabalho de
extensão rural com a cultura, sendo assim objetivo do trabalho foi relatar a experiência na
assistência técnica junto às propriedades de agricultores familiares para agregação de
valor a goiaba. O trabalho foi realizado por meio de visitas aos produtores com
orientações técnicas em manejo de pomares, planejamento das podas para que se tenha
três safras a cada dois anos e garantia de escalonamento da produção, tratos culturais
por fase fenológica, ensacamento dos frutos, utilização de insumos biológicos e produtos
com registro para a cultura, orientações para o manejo integrado de pragas e doenças,
adequações nas propriedades para garantir a rastreabilidade, orientação para análise de
solo e suas recomendações de quantidade e época de adubação, organização e
orientação das propriedades para receberem a certificação de boas práticas
GlobalG.A.P., organização de eventos de capacitação, excursões, elaboração de projeto
para concorrência em editais de fomento para cooperativa da agricultura familiar,
interação e apoio permanente com a pesquisa/universidade, parceria com outras
instituições. No ano de 2019 foram atendidos 380 agricultores familiares nos diversos
métodos de atendimento. O trabalho tem sido exitoso pois tem contribuído para
agregação de valor e qualidade ao produto, gerando renda e consequentemente
melhorando a qualidade de vida para os agricultores familiares.
Termos de indexação: ATER, agregação de valor, agricultura familiar.
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executado com recursos da Secretaria de Estado da Agricultura e Prefeituras Municipais; (2)Instituto de
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O IDR-Paraná, região de Santo Antônio da Platina-PR, implantou o sistema de cultivo de
abacaxi no mulching com fertirrigação, que além das tecnologias já preconizadas, inclui o
uso do mulching, visando a eliminação do uso de herbicidas, diminuição da mão de obra,
redução do ciclo de produção em até 6 meses e produção de frutos mais pesados e com
alta qualidade. O cultivo é feito em canteiros com as dimensões de 1,1m de largura e 40cm
de altura, sendo utilizado a encanteiradeira com largura de 1,30m. O espaçamento ideal
entre canteiros é 0,70m. Para a instalação do mulching, utilizou-se bobina de 1000m por
1,80m de largura com 20 micras colocada sobre a fita gotejadora (20cm entre gotejos)
distribuída no centro do canteiro. O processo de instalação no mulching pode ser mecânico
ou manual. A difusão da tecnologia foi feita com a instalação de unidades de referência com
suporte financeiro da Secretaria de Estado da Agricultura e Prefeituras Municipais e foram
utilizadas metodologias grupais como dia de campo para divulgação e capacitação dos
produtores. Os primeiros trabalhos foram iniciados em 2010, e hoje, a tecnologia está muito
bem adaptada à agricultura familiar, estando presente em 16 municípios com uma área de
51 ha envolvendo mais de 100 famílias, com mais de 1 milhão de plantas. A área média de
cultivo é de 4000/5000 m², obtendo uma renda líquida de R$ 66.600,00 por hectare,
gerando um valor bruto de produção da ordem de R$ 3.000.000,00
Termos de indexação: tecnologia, fruticultura, renda.
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(1)

O processamento de frutas na atividade agroindustrial gera resíduos que podem causar
sérios problemas ambientais e de saúde, além de custos adicionais para a sua correta
destinação e tratamento. Diante disso, o objetivo desta revisão é compilar informações
sobre o potencial do uso de resíduos agroindustriais de frutas tropicais como uma
alternativa de bioinsumos agrícolas. Para isso, a análise bibliométrica foi realizada usando
o software R versão 3.6.3., pacote Bibliometrix, com a definição da base de dados Scopus
e da sentença title-abs-key (tropical fruits and wastes and agriculture). Entre 2002-2021
foram publicados 29 documentos, expressando uma taxa de crescimento de 14,62 % ao
ano. As literaturas mostraram que coco (31,0%), banana (27,6%), maracujá (17,2%),
abacaxi (10,4%), goiaba (10,4%) e abacate (3,4%) foram as frutas tropicais mais estudadas.
As cascas (51,7%), fibras (34,5%) e sementes (13,8%) foram os resíduos mais usados na
produção de bioinsumos. Entre as aplicações, 65,5% dos documentos reportaram o uso
como fertilizantes, 20,7% como herbicidas, 10,3% como inseticidas e 3,5% fungicidas. Em
relação as vantagens citadas foram verificadas a possibilidade de destinar corretamente os
contaminantes ambientais (72,4%), bem como, a agregação de valor aos produtos (27,6%).
Esta revisão indica a ascensão das pesquisas no âmbito de resíduos agroindustriais e seu
aproveitamento como bioinsumo agrícola, aspectos essenciais da sustentabilidade.
Termos de indexação: subprodutos, sustentabilidade, Bibliometrix.
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raphael.branco@idr.pr.gov.br.

(1)

No ano de 2019 foi instalada uma unidade de referência de fruticultura na propriedade de
agricultores familiares em Ivaí, Paraná, através do plantio de maracujazeiro. O objetivo do
trabalho foi introduzir a cultura de maracujazeiro na região como alternativa ao cultivo de
tabaco. O agricultor acessou recursos do Pronaf para o custeio da lavoura e utilização dos
insumos necessários para a implantação do pomar. Foram plantadas 1000 mudas oriundas
de sementes certificadas da variedade FB-300, cultivadas em viveiro na propriedade e
conduzidas com até 1,5 m de altura. A área foi plantada com a utilização de adubação verde
nas entrelinhas, sendo trigo mourisco com milheto no verão e aveia-preta e branca, nabo
forrageiro e ervilhaca no inverno, com manejo da adubação realizado com roçada
mecânica. Nos anos de 2020 e 2021 foram realizadas amostragens de solo para se
comparar o efeito das adubações verdes na fração química do solo. A matéria orgânica do
solo aumentou de 2,31 % para 3,18%, sendo o principal atributo modificado. Na
comercialização dos maracujás, 70% foram vendidos por cooperativa da agricultura
familiar, com preços de R$ 1,70 kg-¹ e 30% foram vendidos em comércios privados a R$
2,50 kg-¹. A rentabilidade da cultura calculada em 2020 e 2021 foi de 60 e 51%,
respectivamente, com renda líquida de R$ 34.500,78 em 2020 e R$ 38.750,80 em 2021, e
produtividade média de 22,5 t ha-1, resultados que destacam a cultura do maracujazeiro
como uma alternativa à produção de tabaco na região.
Termos de indexação: Passiflora edulis f. flavicarpa, fruticultura tropical, extensão rural.
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(1)

Em 2021, o projeto de implantação de nove unidades de referência de produção orgânica
de abacaxi com o uso de mulching e irrigação por gotejamento foi instalado em Ribeirão
Claro, Norte Pioneiro do Paraná. A APO – Associação dos Agricultores orgânicos de
Ribeirão Claro realizou a compra dos insumos coletivamente, com recursos do Programa
COOPERA PARANÁ, e os agricultores selecionados realizaram a implantação e
condução das lavouras. A difusão de tecnologias foi realizada pelo IDR Paraná, com
vistorias quinzenais e uso de mídias digitais. Com o uso de dados de anos anteriores, em
uma unidade de observação de abacaxi orgânico, implantada desde 2016, foi possível
obter dados para recomendação das principais tecnologias implementadas: uso de
canteiros com mulching e gotejamento, seleção e cura das mudas, uso de fontes de
nutrientes permitidos pela legislação de produção orgânica, controle de pragas e doenças,
destacando-se a broca do fruto (Strymon megarus) e a cochonilha (Dysmicoccus
brevipes). O uso destas tecnologias pode viabilizar a produção orgânica do abacaxi, com
frutos comerciais com bom porte e qualidade, os frutos sem um padrão comercial são
destinados para a produção de polpa.
Termos de indexação: agroecologia, agricultura familiar, associativismo.
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Os produtores rurais de morango dos municípios paranaenses de Jaboti, Japira, Pinhalão
e Tomazina buscam agregar valor ao seu produto no mercado. Uma das formas de
viabilizar isso é a certificação e indicação geográfica (IG) do produto. Assim, surgiu a
Associação Norte Velho ANV, em 2019, que conta com o apoio das Prefeituras Municipais,
Sebrae, IDR-Paraná, Senar, Adapar e UFPR para o desenvolvimento do projeto. As
propriedades serão adequadas dentro das normas de Boas Práticas Agrícolas BPA,
estabelecidas pela legislação vigente. Para tanto, os produtores estão participando de um
curso de implantação de BPAs promovido pelo Senar-AR\PR, com o objetivo de identificar
as inconformidades e realizar as adequações necessárias nas propriedades. A Associação
promove reuniões quinzenais para organização, sensibilização e conscientização dos
produtores. No levantamento inicial, realizado em dez propriedades, por meio da aplicação
de questionários individualizados, foi identificado que 100% deles não possuem depósitos
de armazenamento de agrotóxicos, embalagens e fertilizantes adequados, sendo esses os
pontos críticos que demandam maiores adequações e investimento. Outra não
conformidade apresentada foi que apenas 2 dos 10 produtores participantes utilizam EPIs.
Os produtores iniciaram as anotações no caderno de campo e adequações. Até 2022,
espera-se que o projeto contribua com a melhoria da qualidade de vida dos produtores
rurais da região do Norte Pioneiro e de suas famílias, assim como a produção de frutos de
maior qualidade e seguros para o consumidor.
Termos de indexação: Boas práticas agrícolas, Sustentabilidade, Produção Integrada de
morango
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(1)

O Paraná apresenta condições favoráveis a mancha das folhas da videira
(Pseudocercospora vitis). Para o controle da doença, produtos são aplicados no
período entre dezembro e janeiro. O objetivo do trabalho foi avaliar a severidade
da mancha das folhas em manejos com diferentes datas de início de aplicação
de fungicidas. O experimento foi realizado nos ciclos 19/20 e 20/21 da cultivar
Bordô, Campo Largo, Paraná, Brasil. Seis diferentes datas de início de
aplicações de fungicidas, compreendidas entre 23/10/19 e 28/01/20 no primeiro
ciclo e 04/11/20 e 03/02/21 no segundo, foram avaliadas. Plantas sem nenhum
manejo foram consideradas testemunha. Para determinar a época de chegada
de inoculo na área, armadilhas caça esporos (lâminas de vidro) foram
monitoradas semanalmente desde setembro de 2020. A severidade média da
mancha das folhas na colheita (janeiro) da testemunha foi de 10,0% no primeiro
ciclo avaliado e 21,2% no segundo. A severidade nos tratamentos com
aplicações a partir da segunda metade de dezembro não diferiram da
testemunha, de acordo com o teste de Scott Knott a 5% de probabilidade, nos
dois ciclos avaliados. No ciclo 20/21, a menor severidade ocorreu no tratamento
com início de aplicações na metade de outubro (média de 4,8%). Os esporos de
P. vitis foram detectados desde setembro, fato que pode estar relacionado com
a menor severidade da doença nos tratamentos com aplicações mais precoces.
Conclui-se que o momento de início de aplicação de fungicidas é um fator-chave
para o controle da mancha das folhas da videira no Paraná.
Termos de indexação: Pseudocercospora vitis, Vitis labrusca.
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A presença de nematoides na cultura da figueira, devido a sua característica de
resistência ao manejo, a sua alta adaptabilidade, reprodução e hospedeiros em
áreas infestadas, pode comprometer a produtividade e produção comercial. O
presente trabalho objetiva realizar a caracterização in vivo de acessos de figueira,
por meio da análise de incidência natural de nematoides formadores de galha, a fim
de subsidiar trabalhos de melhoramento genético e produção da cultura. O
delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, constituído por 44
acessos, com dois blocos e três plantas por parcela, totalizando 264 plantas,
cultivadas em espaçamento adensado de 1,5 m x 1,5m. As plantas foram avaliadas
de acordo com a ausência/presença de galhas no sistema radicular. Além disso,
amostras de solo e de raízes foram analisadas para identificação e quantificação
dos nematoides infectantes por gênero. Para identificação da espécie dos
nematoides formadores de galha, foi realizada a caracterização morfológica
considerando a configuração perineal das fêmeas. Pôde-se constatar que todas as
plantas foram atacadas por este patógeno, evidenciando que são suscetíveis ao
mesmo. Quanto à presença de nematoides identificou-se 120-150 adultos por
amostra de raízes e 15 adultos de Meloidogyne sp por amostra de solo; e 60 adultos
de Helicotylenchus sp., por amostra tanto da raízes quanto de solo. Ainda, os
resultados da identificação confirmaram que a espécie do nematoide formador
galhas encontrada é a Meloidogyne incognita. Assim, concluiu-se que não há
acessos resistentes a este patógeno, sendo necessário ainda a adoção de medidas
profiláticas para o cultivo de mesma.
Termos de indexação: Ficus carica L, Meloidogyne incognita, resistência
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A cultura da videira tem ganhado destaque na Serra Catarinense visando a
produção de vinhos finos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicação isolada
de herbicidas pós-emergentes, ou combinado com pré-emergentes no controle
de plantas daninhas (PD) num vinhedo, cultivar Cabernet Sauvignon, na Epagri
em São Joaquim, SC. O experimento foi realizado no verão-outono de 2021, no
delineamento de blocos ao acaso, 8 tratamentos, 4 repetições, parcela de 4,00
x 2,00 m e avaliados em 12 períodos em dias após a aplicação (DAA). Foi
utilizado um pulverizador costal, barra de 2 bicos 11002, 30 lb pol-2 e 300 L ha-1
de calda. Foi considerado aceitável o controle com mínimo de 80% de todas as
PD. Os herbicidas foram aplicados nas doses recomendadas. As principais PD
na área foram: azevém (Lolium multiflorum), trevo branco (Trifolium repens),
capim-colchão (Digitaria horizontalis), tiririca-de-flor-amarela (Hypoxis
decumbens), labarcinha (Rumex sp.), picão-preto (Bidens pilosa) e picão-branco
(Galinsoga parviflora). Os tratamentos mais eficazes e os períodos de controle
foram: (1) Roundup WG e Alion (15 dias após) controlou dos 14 aos 95 DAA, (2)
Roundup WG isolado ou Roundup WG e Heat (15 dias após) dos 14 aos 65 DAA,
(3) Finale+Heat (mistura) dos 7 aos 35 DAA, (4) Finale+Alion (mistura) dos 14
aos 28 DAA. Portanto, a associação de Roundup WG e Alion aplicado 15 dias
após proporcionou o maior período de controle. A combinação de herbicidas com
ação de pós e pré-emergência foi favorável. Nenhum tratamento causou
fitotoxicidade nas plantas ou redução na produtividade.
Termos de indexação: Efeito residual, Vitis vinífera, mecanismos de ação.
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Patógenos que afetam frutos em pré e pós-colheita, como Mucor spp. em ameixa (Prunus
salicina), são controlados basicamente pela aplicação de fungicidas, havendo a
necessidade de testar produtos alternativos no manejo dessas doenças, visando diminuir
os resíduos químicos nos frutos. Objetivando avaliar a eficiência de produtos químicos e
alternativos no controle de Mucor spp. em ameixa, realizou-se um ensaio na Estação
Experimental de Videira/Epagri, SC, na safra 2020/21. O delineamento experimental foi de
blocos casualisados, com 7 tratamentos e 4 repetições, totalizando 28 parcelas com 8 frutos
cada uma. Os produtos utilizados, nas dosagens recomendadas pelo fabricante (g ou mL)
por 100 L de água, foram: Bacillus subtilis linhagem QST 713 (2000), Folpet (210),
Desinfetante a base de Cl ativo (150), Iprodione (150), Pirimetanil (200) e Bicarbonato de K
(200). A testemunha consistiu de água destilada e esterilizada. Frutos da seleção SC 15,
inoculados com 1mL de uma suspensão de esporos (106 zigósporos/mL), com seringa
hipodérmica, foram imersos na solução de cada produto testado, 12 horas após a
inoculação do fungo. A eficiência dos tratamentos foi avaliada através da avaliação da
incidência (%) do fungo nos frutos tratados. Os resultados de incidência (%) obtidos foram
os seguintes: Iprodione (18,75), Bicarbonato de K (18,75), Folpet (21,82) e Desinfetante a
base de Cl ativo (21,82), testemunha (28,62), Bacillus subtilis linhagem QST 713 (37,50) e
Pirimetanil (37,50), respectivamente. Pelos resultados obtidos observa-se que alguns
produtos alternativos podem ser uma opção no tratamento pós-colheita de frutos de ameixa
visando o controle de Mucor spp.
Termos de indexação: Prunus salicina, podridão mole.
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(1)

O mofo cinzento do morango, ocasionado por Botrytis cinerea, é uma das principais
doenças da cultura. O objetivo deste trabalho foi verificar a eficácia de Bacillus subtilis
(linhagem QST 713) no controle pós colheita de B. cinerea em morango, preventiva e
curativamente. Foram utilizados morangos orgânicos da variedade San Andres,
previamente selecionados e submetidos à desinfestação superficial. Os tratamentos
consistiram em: T1 – testemunha; T2 – B. subtilis (3%); T3 – Mancozebe (0,2%) ou
Tiofanato metílico (0,1%). A inoculação foi por meio de pulverização com suspensão de
esporos (1,0 x 105 con.mL-1). Após a inoculação e/ou tratamento os pseudofrutos foram
acondicionados em câmara úmida individual e mantidos em BOD regulada à 23 oC e
fotoperíodo de 12 horas. Avaliou-se a incidência da doença nos diferentes tratamentos,
diariamente, até o 6º dia após a inoculação. O delineamento foi o inteiramente casualizado,
com oito repetições, sendo um fruto considerado uma repetição. Os dados foram
submetidos à análise de sobrevivência com a construção de curvas de Kaplan Meier e
comparação pelo método de Cox, no ambiente RStudio. Maior tempo de sobrevida foi
observado nos frutos tratados com B. subtilis, tanto preventiva quanto curativamente, e
também com o fungicida mancozebe aplicado preventivamente. A observação da eficácia
do antagonista em aplicações posteriores à infecção do patógeno pode significar a
existência de uma importante opção de controle pós colheita, uma vez que o inóculo de B.
cinerea é, na maioria dos casos, oriundo do campo.
Termos de indexação: Mofo cinzento, Biocontrole, Tempo de sobrevida.
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Considerado praga secundária na cultura da macieira, o pulgão lanígero é
frequentemente constatado em alta incidência em áreas produtoras de maçã. Com o
objetivo de avaliar a eficiência de controle de inseticidas a base de acetamiprido e
clorpirifós, instalou-se um ensaio em pomar comercial no município de São Joaquim/SC,
na safra 2020-2021. Avaliou-se quatro tratamentos, sendo estes: 1 – testemunha (
controle); 2 – uma aplicação de clorpirifós (Clorpirifos Fersol, 150mL.100-1) no estágio de
botão verde; 3 - uma aplicação de clorpirifós em botão verde + uma aplicação de
acetamiprido (Acetamiprid Crop, 40mL.100-1) em queda de pétalas e 4 - uma aplicação de
Acetamiprido em queda de pétalas. As aplicações foram realizadas em 14/09 e
14/10/2020. Semanalmente, avaliou-se o número de ramos atacados e o tamanho da
colônia, considerando-se 1- colônias pequenas <1cm de diâmetro; 2 - colônias médias –
próximas a 1 cm de diâmetro; 3 – colônias grandes, cobertas de lanugem, com mais de
1,5| cm de diâmetro. Os tratamentos com inseticidas foram significativamente diferentes
da testemunha para número de ramos atacados nas avaliações em 16/11, 23/11, 30/11,
07/12 e 14/12. Os tratamentos aplicados no estágio de pré-floração apresentaram menor
número de colônias, sendo estas em maior número de classe I e II, em comparação ao
tratamento 4. As aplicações de Acetamiprido e Clorpirifós foram eficientes em diminuir o
número de ramos de macieira infestados por pulgão-lanígero e a aplicação em préfloração resulta em maior número de colônias de menor tamanho.
Termos de indexação: maçã, manejo integrado de pragas, controle químico

53

Controle
de míldio
videirada
‘BRS
Magna’ ‘BRS
em diferentes
volumes
de calda com
Vant pulverizador
Controle
dedamíldio
videira
Magna’
em diferentes
volumes
de

calda com Vant pulverizador (1)

Laise de Souza de Oliveira (2)(3), Idemir Citadin (2)(4), José Ricardo Campos (2)(5), Alcir José Modolo (2)(6),
Chaiane Renata Grigolo (2)(7), Rafael Henrique Pertille (2)(8), Ester Provensi Santos (2)(9), Jessica de
Camargo Broch (2)(10), Rafaela Izidoro Padilha (2)(11)
(1) Trabalho executado com recursos do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; (2) Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, Pato Branco, Paraná (3) laise.2020@alunos.utfpr.edu.br; (4) idemir@utfpr.edu.br; (5)
jricardo28@gmail.com; (6) alcirmodolo@gmail.com; (7) chaigrigolo@hotmail.com; (8) henriquepertille@gmail.com (9)
esterprovensi@outlook.com; (10) jcamargobroch@gmail.com; (11) rafaela.izidoropadilha709@gmail.com.

Importante fonte de renda na fruticultura brasileira, a viticultura sofre com doenças fúngicas
como o míldio, cujo controle ainda é uma tarefa difícil para o agricultor. O objetivo do
presente trabalho foi avaliar a eficiência da aplicação de diferentes volumes de calda com
fungicida no controle do míldio em videira, com helicóptero remotamente pilotado. O
trabalho foi desenvolvido na área experimental da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, empregando-se 4 tratamentos com diferentes volumes de calda: 22, 44, 66 e 88 L
ha-1, mantendo-se a mesma concentração de ingrediente ativo. Para tanto, foi intercalado
uso de dois ingredientes ativos: Clorotalonil 500 g L-1 e azoxistrobina 200 g L-1 +
Difernoconazol 125 mg L-1, 60 mL e 18 mL, respectivamente. A severidade de míldio nas
folhas de videira foi avaliada em 4 ramos aleatoriamente selecionados e 10 folhas por
ramos de cada bloco, por meio de análise visual, com auxílio de escala diagramática.
Plantas tratadas com 44 e 66 L ha-1 não diferiram entre si, mas apresentaram menor
evolução de míldio em relação aos demais tratamentos. Maiores porcentagens de desfolha
ocorreram em plantas não tratadas e tratadas com 22 L ha-1. A área abaixo da curva do
progresso da doença foi menor quando empregado volume de 44 L ha-1, apesar de não
diferir dos volumes de 66 e 88 L ha-1. Nas condições em que o experimento foi realizado,
recomenda-se a aplicação de calda de 44 L ha-1 para o controle de míldio, com VANT
pulverizador na ‘BRS Magna’ em sistema espaldeira.
Termos de indexação: Agricultura de precisão, Culturas especializadas, Pulverização
aérea.
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O manejo das plantas daninhas (PD) é uma prática necessária a ser realizada
durante o período vegetativo da cultura da maçã (Malus domestica). O objetivo
desse trabalho foi de avaliar a eficiência de diferentes doses da mistura
formulada de flumioxazin + pyroxasulfone no controle de PD aplicados em préemergência na linha de plantio. Os tratamentos foram testemunha sem
controle, capina e três doses de flumioxazin + pyroxasulfone: 200, 300 e 400 g
ha-1 respectivamente. As espécies de PD predominantes na área foram Bidens
pilosa, Lolium multiflorum e Urochloa plantaginea. O experimento teve cinco
tratamentos e cinco repetições em parcelas de 8,0 x 3,0 m. As avaliações
visuais foram realizadas aos 15, 30, 35, 60 e 90 dias após aplicação (DAA). Os
dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para o controle total de PD, verificou-se
que as doses de 200, 300 e 400 g ha-1 mantiveram o controle superior a 80%
de 15 a 60 DAA sem diferenças significativas. Aos 90 DAA, a dose de 200 g ha1 apresentou controle de 78%, enquanto as doses de 300 e 400 g ha -1
apresentaram controle de 92,8 e 92,0% respectivamente. Os tratamentos não
apresentaram fitotoxidade a cultura. Portanto, as doses de 300 e 400 g ha-1
apresentaram níveis de controle semelhantes durante todo período de
avaliação, podendo-se recomendar a dose de 300 g ha-1 no controle de PD na
cultura da maçã.
Termos de indexação: Malus domestica, herbicidas, pré-emergência.
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A interferência de plantas daninhas (PD) na cultura da videira (Vitis vinifera) é
resultado da competição por recursos e pela alelopatia. O objetivo desse
trabalho foi de avaliar a eficiência de tratamentos à base de mistura com
glyphosate aplicados em pós-emergência na linha de plantio. Os tratamentos
foram: testemunha, capina, glyphosate, glyphosate + glufosinato de amônio,
glyphosate + diquat, glyphosate + clethodim e glyphosate + saflufenacil,
totalizando 7 tratamentos e 4 repetições em parcelas de 4,5 x 2,0 m. As
avaliações foram realizadas aos 3, 7, 14, 21, 28 e 35 dias após aplicação
(DAA). Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey. As espécies de PD predominantes foram
Bidens pilosa e Lolium multiflorum. De modo geral, com exceção de glyphosate
+ diquat, os níveis de controle foram >80% de 14 a 35 DAA. Entretanto, não
houve diferenças significativas nos tratamentos, com exceção de 28 DAA, onde
glyphosate e glyphosate + saflufenacil foram superiores a glyphosate +
glufosinato de amônio e glyphosate + clethodim. A combinação glyphosate +
diquat apresentou controle >80% desde os 3 DAA, isso deve-se a boa
disponibilidade de luz após a aplicação. Os tratamentos não causaram
fitotoxidade. Nesse sentido, o glyphosate não é indicado nessa mistura devido
a ação sistêmica e mobilidade no floema. A partir de 35 DAA, houve redução
nos níveis de controle em virtude da rebrota e novo fluxo de PD. Portanto, não
houve ganho de eficiência nas misturas, indicando ausência de resistência ao
glyphosate.
Termos de indexação: Vitis vinifera, inibidor EPSP, eficiência.
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Efeito de inseticidas nos parâmetros reprodutivos

Doses subletais de inseticidas podem afetar os parâmetros reprodutivos da lagarta-da-coroa do moda lagarta-da-coroa do morangueiro
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Duponchelia fovealis Zeller (Lepidoptera: Crambidae) é praga-chave do morangueiro.
Diante da escassez de produtos registrados para controle de D. fovealis, são necessários
estudos que visem alternativas eficientes para o manejo desta praga. O objetivo da
pesquisa foi avaliar efeitos subletais de inseticidas comerciais sobre D. fovealis. Os
bioensaios foram realizados em condições controladas (25±2°C, UR: 70±10% e 14: 10h
(L:E), em delineamento inteiramente casualizado. Os tratamentos foram o bioinseticida
Anosom® (971,532 g L-1), o inseticida sintético Pirate® (0,110 g L-1) e controle negativo
(água destilada), aplicados sobre larvas de quarto instar, sendo realizadas vinte
repetições, com 5 larvas cada, por tratamento. As larvas sobreviventes, que chegaram à
fase adulta, foram separadas em casais e mantidas em gaiolas, num total de 10 casais
por tratamento. Os seguintes parâmetros foram avaliados: fecundidade diária, viabilidade
de ovos e longevidade dos machos e das fêmeas. Os dados foram ajustados por Modelos
Lineares Generalizados e analisados por Análise de Variância. As médias dos
tratamentos foram comparadas pelo Teste de Tukey. As variáveis fecundidade,
viabilidade de ovos e longevidade de machos, não diferiram entre os tratamentos. Os
tratamentos Anosom® e Pirate® ocasionaram redução na longevidade das fêmeas (p<2,3 x
10-10), o que poderá resultar em uma menor prole, devido ao menor período de dias de
vida. Sugere-se que novos estudos elucidem a eficiência de inseticidas para o controle de
D. fovealis.
Palavras-chaves: Duponchelia fovealis, Annonaceae, inseticida botânico.
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Atualmente não se sabe o nível de eficiência dos fungicidas, quando posicionado
de forma curativa no controle da sarna da macieira (SDM). Assim o objetivo do
presente estudo foi avaliar a eficiência dos fungicidas sítio específicos aplicados
às 24, 48 e 72 horas após a inoculação (hai) de Venturia inaequalis. Em casa de
vegetação mudas de maçã copa ‘Gala’ enxertadas sobre o porta-enxerto M.9 de
um ano de idade foram inoculadas com uma suspensão de 105 conídios/mL de
V. inaequalis. Às 24, 48 e 72 hai plantas receberam os seguintes tratamentos
(doses para 100 L): Testemunha, difenoconazol (14 mL, Score®), dodina (100
mL, Dodex®), fluxapiroxade + piraclostrobina (30 mL, Orkestra®), pirimetanil (150
mL, Mythos®), tebuconazol (50 mL, Alterne®), tiofanato metílico (70 g, Cercobin®)
e triflumizol (70 g, Trifmine®). Aos 20 dias após a inoculação foi avaliado a
severidade da SDM em quatro folhas. O delineamento foi inteiramente ao acaso,
com quatro repetições por tratamento. Ás 24 hai, os melhores índices de controle
da severidade (ICS) da SDM foram registrados para os fungicidas dodina (79%),
fluxapiroxade + piraclostrobina (55%) e triflumizol (53%). Ás 48 e 72 hai, os
maiores ICS da SDM foram detectados para os fungicidas triflumizol (60 e 71%)
e tebuconazol (50 e 61%). Os menores ICS da SDM foram observados para os
fungicidas difenoconazol (30%), dodina (21%) e pirimetanil (19%) quando
tratados às 24, 48 e 72 hai, respectivamente. Os resultados do presente estudo
indicam que o fungicida triflumizol apresenta os melhores ICS da SDM até 72
hai. O baixo ICS dos difenoconazol, dodina e pirimetanil indicam uma provável
perda de eficiência destes fungicidas.
Termos de indexação: Malus domestica, Venturia inaequalis, Spilocaea pomi.

58

Efeito da Temperatura na Infecção de Colletotrichum horri em
Ramos de Caquizeiro

Efeito da Temperatura na Infecção de Colletotrichum horri em Ramos de Caquizeiro

Débora Petermann(1), Rafaele Regina Moreira(2), Louise Larissa May De Mio(3)
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, debora_peter@hotmail.com; (2)
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, rafaelemor@gmail.com; (3) Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, maydemio@ufpr.br.
(1)

A antracnose causada por Colletotrichum horri é uma das doenças mais
importantes na cultura do caquizeiro causando prejuízos econômicos no Brasil.
O objetivo do trabalho foi avaliar a influência de diferentes temperaturas na
infecção de C. horri em ramos de caquizeiro. Segmentos de ramos de caqui da
cv. ‘Fuyu’ foram coletados com 10cm de comprimento, desinfestados e lavados
com água estéril. Na região central do ramo foi realizado um ferimento, neste foi
depositado um disco de micélio de 4mm de diâmetro com o isolado de C. horri.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 repetições por
temperatura e, a parcela experimental composta de 5 ramos, totalizando 25
ramos/tratamento. Os tratamentos eram ramos incubados a 10, 15, 20, 25 e
30ºC, para o primeiro experimento e 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35ºC para o segundo
experimento, sob umidade e escuro contínuo. Foi avaliado o aparecimento dos
primeiros sintomas, período de incubação, e o diâmetro da lesão. A temperatura
de 35ºC antecipou o aparecimento dos primeiros sintomas que ocorreu 10 dias
após a inoculação (DAI). As temperaturas de 5 e 10ºC atrasaram o aparecimento
dos primeiros sintomas, 22 e 14 DAI respectivamente. Na temperatura de 25ºC,
favorável para Colletotrichum, os primeiros sintomas surgiram com 12 DAI. Após
aparecimento dos sintomas as temperaturas não influenciam no diâmetro da
lesão. Em ramos, C. horri é capaz de infectar e expandir sua lesão em uma ampla
faixa de temperatura evidenciando a importância do monitoramento e retirada
constante de ramos doentes do pomar.
Termos de indexação: Antracnose, Fuyu, condição favorável
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O pulgão verde do morangueiro Chaetosiphon fragaefolli (Cockerell) (Hemiptera:
Aphididae) é uma praga com alta capacidade reprodutiva, sendo seu controle baseado
em inseticidas sintéticos de alto impacto ambiental. O objetivo deste trabalho foi avaliar o
efeito do inseticida botânico Sophora flavescens (Matrine®) na sobrevivência de adultos e
ninfas de C. fragaefolii. Foram testadas quatro concentrações do produto comercial (para
adultos: 0,23, 0,56, 0,78 e 0,89 %; para ninfas: 0,12, 0,23, 0,34 e 0,56%), e como controle
negativo utilizou-se água destilada. Os tratamentos foram pulverizados sobre folhas de
morangueiro ‘Albion’ com infestação natural do inseto. Cada tratamento foi composto por
três repetições, contendo uma folha com 60 insetos. Os tratamentos foram mantidos em
condições controladas (25°C±2; UR: 60% ± 10%, Fotofase: 12 horas), e a mortalidade foi
avaliada após 4, 8, 12, 24, 36 e 48 horas. Os dados de mortalidade ao longo do tempo
foram analisados por análise de sobrevivência (Sigma Plot). Os dados de porcentagem de
mortalidade foram ajustados por GLM e analisados por Análise e Variância, utilizando o
software R. O inseticida S. flavescens causou mortalidade superior a 68% para adultos e
88% para ninfas, em todas as concentrações testadas, após 48 horas. Houve uma alta
mortalidade em adultos e ninfas de C. fragaefolli, com picos de mortalidade entre 10 e 14
horas após a aplicação, reduzindo as chances de sobrevivência após esse período. O
inseticida botânico demonstrou ter um grande potencial na integração com métodos de
manejo deste afídeo em morangueiro sob produção orgânica e integrada.
Termos de indexação: Aphididae, análise de sobrevivência, inseticida botânico
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A antracnose, causada por espécies de Colletotrichum, é a principal doença do
caquizeiro. O manejo químico associado com manejos culturais, é um dos principais
métodos de controle desta doença. Entretanto, apenas fungicidas à base de cobre estão
recomendados para controle da antracnose. Fungicidas de sítio-específicos dos grupos
químicos dos IDM e IQe estão registrados para cercosporiose, porém são comumente
utilizados para o controle da antracnose nas áreas de produções de caqui. O objetivo
desse trabalho foi testar a eficiência, em frutos imaturos e maduros em metodologia ex
vivo, de fungicidas registrados para controle de doenças no caquizeiro. O experimento foi
realizado ao acaso, sendo seis tratamentos compostos por cinco fungicidas e uma
testemunha (tratada com água esterilizada) e, 25 repetições. Os frutos foram feridos e
tratados preventivamente por meio de imersão em calda de fungicidas e, após 24 h,
inoculados com isolado de C. horii com suspensão de 1x104 conídios.ml-1. Foi
quantificado a incidência da doença (%), o período de incubação (PI), o período de
latência (PL) e o diâmetro da lesão (mm). Os fungicidas à base de difenoconazol,
trifloxistrobina + tebuconazol e azoxistrobina + difenoconazol foram mais eficientes para o
controle da antracnose. Esses fungicidas provocaram um atraso no aparecimento dos
sintomas, PI superiores a 14 dias, incidência da doença abaixo de 50% e diâmetro médio
das lesões menores que 1 mm, diferindo significativamente da testemunha e, de
pirimetanil e oxicloreto de cobre. Os fungicidas registrados para controle de cercosporiose
do caquizeiro podem ser recomendados para controle da antracnose.
Termos de indexação: D. kaki, doença fúngica, controle químico.
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(1)

O míldio da videira (MV), causado por Plasmopara viticola, é uma das principais
doenças da cultura em locais úmidos no mundo. Dessa forma o objetivo do
presente estudo foi avaliar a eficiência de diferentes fungicidas no controle de
MV. Entre novembro de 2018 e abril de 2019, plantas do vinhedo experimental
cultivar Cabernet Sauvignon com 14 anos foram pulverizadas com os
tratamentos cinco vezes, semanalmente, antes de períodos chuvosos com os
seguintes tratametos (doses para 100 L de água): Testemunha, bentiavalicarbe
isopropílico + clorotalonil (100 mL, Totalit®), bentiavalicarbe isopropílico +
clorotalonil (125 mL, Totalit®), cimoxanil + mancozebe (250 g, Curzate®),
dimetomorfe (100 g, Forum®), mancozebe + metalaxil-M (250 g, Ridomil Gold®).
A infecção do patógeno ocorreu de forma natural. Nas seis semanas seguintes,
a cada sete dias, foi avaliada a severidade de MV nas folhas e com os dados
obtidos foi calculada a área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD).
A AACPD variou entre 81,8 e 223,65 nos tratamentos, sendo todos iguais entre
si e diferentes da Testemunha, que obteve AACPD de 1188,8. Dessa maneira,
todos os tratamentos foram eficientes no controle da doença, podendo ser
utilizados no manejo de MV nas condições de São Joaquim.
Termos de indexação: Plasmopara viticola, Vitis vinifera, Controle químico.
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A pérola-da-terra está presente na maioria dos vinhedos onde ocorre mortalidade de
plantas, sendo um dos diversos fatores associados a essa problemática. Para o controle
desta espécie na cultura da videira, dois ingredientes ativos são registrados pelo MAPA: o
tiametoxam e o imidacloprido. A disponibilidade de outras moléculas, especialmente de
origem biológica, seria muito importante para o manejo desta espécie. Assim, o objetivo
deste trabalho foi testar produtos biológicos e químicos na mortalidade de ninfas de
primeiro ínstar da pérola-da-terra. Dez tratamentos foram testados: água (1000mL.L-1)
(testemunha), tiametoxam (0,3mL.L-1), óleo de laranja (d-limoneno) (10mL.L-1), lambdacialotrina (0,5mL.L-1), abamectina (1mL.L-1), Metarhizium anisopliae cepa IBCB 425
(0,3mL.L-1), Beauveria bassiana isolado IBCB 66 (0,3mL.L-1), Trichoderma asperellum
isolado URM 5911 (0,3mL.L-1), M. anisopliae + B. bassiana + T. asperellum (0,15 + 0,15 +
0,075mL.L-1) e imidacloprido (0,3mL.L-1). Para cada tratamento foram realizadas cinco
repetições de dez indivíduos de mesma idade obtidos em laboratório. A mortalidade dos
indivíduos foi verificada após 1, 2, 5 e 12 dias. Os dados foram analisados considerando o
modelo binomial com função de ligação probit, e nível de 5% de significância. Aos cinco
dias, as maiores proporções médias de mortalidade foram causadas por abamectina
(0,540,09) e M. anisopliae (0,500,11), não diferindo de lambda-cialotrina e T.
asperellum. Aos 12 dias, lambda-cialotrina causou mortalidade total das ninfas
(1,000,00), não diferindo dos demais tratamentos, exceto tiametoxan e testemunha. Os
inseticidas à base de M. anisopliae, T. asperellum e B. bassiana, com 82, 56 e 50% de
mortalidade, respectivamente, apresentam potencial para controle da praga.
Termos de indexação: manejo integrado de pragas, inseticida biológico, viticultura
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A demanda por frutas produzidas em sistemas orgânicos tem aumentado entre
os consumidores. O objetivo deste trabalho foi identificar, quantificar e calcular a
densidade (plantas m-2) das espécies de plantas daninhas em um pomar
comercial de macieira conduzido no sistema orgânico no município de São
Joaquim, SC. O experimento foi avaliado em seis épocas, nas primeiras
quinzenas dos meses de setembro e novembro de 2016 e janeiro, março, maio
e julho de 2017. As amostragens foram realizadas numa área de 1m2, ao acaso,
na área de projeção da copa das plantas na fileira, em cada período de
avaliação. As principais espécies de plantas daninhas com as respectivas
densidades foram: (1) azevém (Lolium multiflorum – 26,2); (2) trevo-branco
(Trifolium repens – 18,6); (3) capim-lanudo (Holcus lanatus – 18,1); (4) dente-deleão (Taraxacum officinale - 10,5); (5) picão-preto (Bidens pilosa – 6,6); (6) malme-quer (Aspilia pascalioides - 5,3); (7) pastinho-de-inverno (Poa annua – 4,8);
(8) Labaça (Rumex obtusifolius – 4,0); (9) tiririca-de-flor amarela (Hypoxis
decumbens – 3,6) e (10) tanchagem (Plantago tomentosa - 3,1). Essas dez
espécies de plantas daninhas representaram 83,8% do total amostrado.
Portanto, no pomar conduzido no sistema orgânico que utilizou apenas roçadas
mecânicas para manejo das plantas daninhas predominou espécies perenes e
anuais de inverno, indicando que elas foram favorecidas pelo manejo adotado.
O picão-preto foi a única espécie anual de verão relacionada entre as 10 de
maior ocorrência no pomar.
Termos de indexação: espécies invasoras, controle, Malus domestica Borkh.
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O piolho-de-são-josé é uma praga de grande relevância nas culturas do pessegueiro,
ameixeira e macieira, com ocorrência desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. Por
ser uma espécie que historicamente apresentou importância secundária, as informações a
respeito da sua bioecologia no Brasil são bastante escassas e o acompanhamento da
população de ninfas móveis é fundamental para definir o melhor momento de controle. O
objetivo deste trabalho foi conhecer a flutuação populacional das ninfas móveis desta
praga na cultura do pessegueiro. O experimento foi conduzido em um pomar comercial de
1ha, cultivar BRS Rubra Moore, de quatro anos de idade, localizado em Videira/SC
(27°03'31,71"S e 51°06'35,31"O, 865m de altitude). O trabalho foi realizado entre 4 de
outubro de 2020 e 6 de agosto de 2021. A população foi monitorada em 22 pontos fixos
(plantas), distribuídas em cinco fileiras do pomar. Para tanto, uma fita adesiva preta do
tipo vinil com cerca de 2cm de largura foi posicionada em um ramo de cada planta. O
número de ninfas móveis capturado em cada fita foi contabilizado sob microscópio
estereoscópico e ponderado pela área (em cm2) da fita. Foram registrados três picos
populacionais, com médias de 36,57; 25,08; e 7,10 ninfas.cm-2 em 07 de outubro, 17 de
novembro e 15 de janeiro, respectivamente. A partir de meados de fevereiro, a população
de ninfas móveis reduziu drasticamente, vindo a praticamente desaparecer a partir de 23
de março. De final de maio a início de agosto não houve capturas de ninfas móveis.
Termos de indexação: frutíferas de clima temperado, manejo integrado de pragas, minor
crops
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A Podridão Carpelar (PC) é causada um complexo de várias espécies de fungos
como Fusarium spp., Alternaria spp., Botrytis cinerea, Botryosphaeria spp.,
Neofabraea spp. e pode impactar a cadeia da maçã, desde o pomar até a
comercialização dos frutos. Assim o objetivo do presente estudo foi avaliar a
eficiência de diferentes formulações de fosfitos de potássio no manejo da PC.
Entre setembro de 2020 e abril de 2021, plantas do pomar experimental de
macieira cultivar Fuji (copa) enxertada sobre o porta-enxerto Marubakaido foram
pulverizadas com os tratamentos quatro vezes, de acordo com os estádios
fenológicos, no início da floração, plena floração, final de floração e queda de
pétalas, antes de períodos chuvosos com os seguintes tratametos (doses para
100 L de água): Testemunha, fosfito 1 40-20 (200 mL, FitofósKplus®), fosfito 2
40-20 (300 mL, Phosphorus K20 Extra®), fosfito 30-20 (300 mL, Phosphorus
K20®), fosfito 28-26 (300 mL, Phosphorus K26®), fosfito 20-20 (200 mL, Hortifós
PK®). A infecção dos patógenos ocorreu de forma natural. Em pré-colheita foi
avaliada a incidência da PC nas plantas tratadas. A incidência da doença na
testemunha foi de 5,5%. O tratamento com o fosfito 20-20 não diferiu da
testemunha. Os demais tratamentos reduziram a incidência da doença, obtendo
menor incidência de PC e índices de controle entre 60 e 70%. Os resultados
indicam que não devem ser utilizados produtos com a formulação 20-20 de
fosfito de potássio para o manejo da PC, porém por se tratar de uma doença com
muitos agentes causais são necessários mais estudos para que se estabeleça o
manejo adequado.
Termos de indexação: Alternaria spp., Neofabraea spp., Fusarium spp., Malus
domestica.
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Lesmas e caracóis são pragas generalistas e consideradas ocasionais, pois raramente
acometem frutíferas. Nos últimos anos, tem sido observada a ocorrência de novas espécies
invasoras e aumento de relato de danos. Em razão disso, os objetivos deste trabalho foram
reunir informações sobre a malacofauna associada a frutíferas e as tendências de pesquisa
sobre este tópico. Para a análise bibliométrica utilizamos o software R, pacote Bibliometrix,
com as bases de dados Web of Science (WoS) e Scopus e da sentença title-abs-key
(Gastropoda and pest* and fruit). Nossos resultados mostraram que os estudos sobre o
tema foram incipientes até 2011, quando a partir de então observou-se um acréscimo de
publicações. Os Estados Unidos da América foi o país com maior produção científica sobre
Gastrópoda (39,5 %), seguido do Brasil (7,7 %), Argentina (7,1 %) e China (5,6 %). Na área
agrícola os estudos ainda são raros. As palavras-chaves que mais se destacaram foram
manejo, Pulmonata, climate-change, diversity, biodiversity, biological-control (WoS) e
Gastropoda, snail, pest control, fruit (Scopus). Frutíferas relatadas foram videira,
morangueiro e citricultura. Caracóis também são vetores de Oomycetes, contribuindo para
o aparecimento de doenças fúngicas em citrus. Formas de controle com menor impacto
ambiental tem sido pesquisadas em substituição ao princípio ativo metaldeído. Entretanto,
observou-se um aumento nos estudos com nematóides predadores, besouros carabídeos,
óleos essenciais, fungos entomopatogênicos e o uso de calda bordaleza para o manejo de
lesmas e caracóis. Conclui-se que em razão da escassez de pesquisas e impotância
agrícola são necessários mais estudos para avaliar os impactos desses organismos em
frutíferas e métodos alternativos de controle.
Palavras-chaves: Gastropoda, pragas, pomares, Scopus, Web of Science.
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O desequilíbrio nutricional em frutíferas pode levar a um descontrole bioquímico na planta
e favorecer a ocorrência de doenças e pragas. Diante disso, o objetivo deste estudo foi
realizar uma análise bibliométrica sobre o impacto da nutrição de frutíferas sobre as
condições fitossanitárias delas. A análise bibliométrica foi realizada através software R
versão 3.6.3., com o suporte do pacote Bibliometrix e do aplicativo Biblioshiny, e literaturas
indexadas na base de dados da Plataforma ‘Scopus’, no período decrescente a partir de
2021. As palavras utilizadas foram adicionadas na sentença da busca title-abs-key
(Trofobiose Theory”, “nutrients”, “organic fertilization”, “pests” e “nutritional equilibrium”). Na
seleção final, 37 documentos foram considerados, onde aproximadamente 13,5% eram
relacionados à frutíferas, 2,7% citavam a influência dos nutrientes no aparecimento de
pragas nelas. A partir de 2006 houve um aumento no interesse acerca desse assunto,
sendo que 91,9% dos artigos eram de origem brasileira, e publicados principalmente nas
revistas “Semina: Ciências Agrárias”, “Horticultura Brasileira” e “Revista Caatinga”. As
frutíferas pesquisadas foram sendo elas laranja, maracujá e morango. Com base nos
resultados da pesquisa bibliométrica conclui-se que há carência de estudos científicos
relacionando equilíbrio nutricional em frutíferas com ocorrência de pragas e essa lacuna
abre uma linha de pesquisa sobre este tópico.
Termos de indexação: trofobiose, fertilizantes orgânicos, bibliometria.
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Inseticidas botânicos têm sido estudados visando o controle alternativo de pragas. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de inseticidas botânicos comerciais no
controle de Chaetosiphon fragaefolli (Cockerell) (Hemiptera: Aphididae), importante praga
de morangueiro. Foram testados três inseticidas - Fitoneem®, Openeem® e Matrine®, na
concentração de 1%; e água como controle negativo. Os tratamentos foram pulverizados
sobre folhas de morangueiro ‘Albion’ infestadas por adultos e ninfas de C. fragaefolli. A
unidade amostral de cada tratamento foi composta por uma folha de morangueiro com 50
insetos de cada estágio, acondicionada em uma placa de Petri (Ø de 9cm), em três
repetições. O bioensaio foi mantido em condições controladas (25°C ± 2°C; UR: 60% ±
10%, Fotofase: 12 horas) e a mortalidade foi avaliada após 48 horas da aplicação. Os
dados foram ajustados por Modelos Lineares Generalizados, com função link binomial e
analisados por análise de variância, utilizando o software R. Todos os produtos testados
causaram mortalidade superior a 70% nos adultos, sendo Matrine o tratamento mais
eficaz, causando uma mortalidade de 94,69% após 48 horas (p < 0,001). Não houve
diferença entre os tratamentos na mortalidade de ninfas, sendo que todos apresentaram
mortalidade acima de 95% após 48 horas (p = 0,226), o que permite concluir que são
produtos promissores ao interromper ciclo de desenvolvimento da praga. Os produtos
Fitoneem, Openeem e Matrine apresentam potencial para controle de C. fragaefolli em
morangueiro.
Termos de indexação: Chaetosiphon fragaefolii, bioatividade, inseticidas naturais.
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Com a proibição do uso de mancozeb para frutos de maçã que são exportados,
novos posicionamentos de fungicidas devem ser testados para o manejo das
doenças. Assim o objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência da mistura
de ditianona ou fluazinam com fungicidas sítio específicos para controle da
mancha foliar de Glomerella (MFG). Em casa de vegetação mudas de maçã copa
‘Gala’ enxertadas sobre o porta-enxerto M.9 de um ano de idade receberam os
seguintes tratamentos (doses para 100 L): Testemunha, fluazinam (100 mL,
Frowncide®), ditianona (100 g, Delan®), triflumizol (70g/100 L, Trifmine®),
trifloxistrobina (10 g, Flint®), trifloxistrobina + tebuconazole (T+T60 mL, Nativo®),
tiofanato metílico (TF, 70 g, Metiltiofan®), tebuconazole (200 g, Folicur®),
piraclostrobina + metiram (P+M, 250 g, Cabrio Top®), piraclostrobina +
fluxapiroxade (40 mL, Orkestra SC®), difenoconazol (14 mL, Score®), pirimetanil
(150 mL, Mythos®), dodina (100 mL, Dodex®), Mancozeb (200 g/, Dithane NT®)
e TF + fluazinam (100 g, Approve®). Todos fungicidas sítio específicos foram
testados isolados e em mistura com fluazinam ou ditianona. Mudas foram
inoculadas com uma suspensão de 106 conídios/mL de Colletotrichum fructicola
às 24 horas após os tratamentos. Aos 10 dias após a inoculação avaliou-se a
severidade com auxílio de escala diagramática e incidência (porcentagem de
folhas sintomáticas) da MFG. As misturas de ditionona com TF e P+M, ou
fluazinam com P+M e T+T apresentaram as menores incidências da MFG e
maiores índices de controle (porcentagem de controle em relação a severidade
na testemunha). Apesar de algumas misturas de fungicidas apresentarem bons
índices de controle da MFG, estas ainda foram inferiores ao mancozeb, assim
novos estudos devem ser realizados.
Termos de indexação: Colletotrichum spp., Malus domestica, mancha da gala.
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Moscas-das-frutas são consideradas um dos principais problemas fitossanitários na
fruticultura. O monitoramento utilizando o atrativo CeraTrap® tem apresentado os melhores
resultados em diferentes espécies frutíferas. Devido ao valor elevado quando comparado a
outros atrativos, agricultores têm utilizado CeraTrap® diluído em água para reduzir custos,
mesmo sem orientação técnico-científica. Assim, objetivou-se avaliar o efeito das diferentes
concentrações de CeraTrap® na captura de Anastrepha fraterculus em pomar de pêssego
em Araucária, PR, durante a safra 2020. Utilizou-se delineamento em blocos ao acaso, com
cinco tratamentos e quatro repetições (CeraTrap® 100, 75, 50, 25 e 0%) diluídos em água.
As vistorias das armadilhas contendo 500 mL de cada tratamento foram feitas
semanalmente durante o período de frutificação. Insetos capturados foram coletados e
levados ao laboratório para triagem, sexagem e identificação das espécies. Os dados foram
submetidos a análise de variância e teste Tukey a 5% de significância através do programa
SAS 9.4M6 University Edition. Coletou-se um total de 631 moscas-das-frutas (404 fêmeas
e 227 machos). O Tratamento CeraTrap 50% apresentou o maior número médio de
indivíduos capturados por semana (2,38). Entretanto, não houve diferença significativa
comparado aos tratamentos com 100% e 75% os quais capturaram em média de 1,68 e
1,78 indivíduos por semana. O tratamento contendo CeraTrap 25% apresentou o menor
índice médio de capturas de moscas-das-frutas (1,50). Diluições acima de 50% mostramse eficientes para serem usadas no monitoramento de moscas-das-frutas. Entretanto,
estudos de seletividade de insetos não-alvo e evaporação dos tratamentos diluídos tornamse necessários para garantir o uso adequado das diluições.
Palavras-chave: Anastrepha fraterculus, Flutuação populacional, Atrativo.
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(1)

A mancha foliar de Glomerella (MFG) é causada por diferentes espécies
do gênero Colletotrichum. O objetivo desse trabalho foi avaliar a sensibilidade
das espécies C. fructicola, C. melonis, C. nimphae, C. paranaenses e C.
siamensi ao óleo essencial (OE) de C. citratus, in vitro. Os tratamentos
consistiram em diferentes concentrações de OE, sendo: 0, 5, 10, 100, 250, 500,
750, 1000, 2500 e 5000 ppm, comparadas com diferentes concentrações (100,
500 e 1000 ppm) do fungicida Mancozebe, utilizado como padrão. Foi avaliado
o diâmetro final das colônias e determinados a porcentagem de inibição do
crescimento micelial e a concentração mínima inibitória (CMI) para cada espécie.
Observou-se uma inibição no crescimento micelial de todas as espécies, que por
sua vez variou entre 0,4 e 100%. Atribui-se essa capacidade de inibição à
presença de citral, componente majoritário (66,5%) do OE utilizado. A CMI variou
entre 1000 e 5000 ppm, sendo o menor valor observado nas espécies C.
fructicola e C. nimphae, que por sua vez são as espécies predominantes nas
regiões produtoras de maçã no Brasil. O maior valor de CMI foi observado na
espécie C. melonis. Todas as concentrações de Mancozebe inibiram 100% do
crescimento micelial dos fungos. O óleo essencial de C. citratus é capaz de inibir,
in vitro, o desenvolvimento micelial das diferentes espécies de Colletotrichum
relacionadas à MFG.
Termos de indexação: Malus domestica, Capim limão, Controle alternativo.
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A sanidade dos pomares é importante para maiores produções e colheita de frutos com
qualidade. O objetivo desse estudo foi realizar um diagnóstico dos bananais paranaenses
segundo a percepção do bananicultor. A base de dados foi obtida por meio da aplicação de
questionários a bananicultores realizado por extensionistas do IDR-Paraná. No questionário
reunia questões sobre a ocorrência frequente de pragas e doenças nas áreas dos bananais.
Foram aplicados noventa e nove questionários nas principais regiões produtoras de banana
no Paraná, divididas conforme a localização das áreas em arenito, basalto e sedimento. As
respostas foram compiladas e avaliadas sendo comparadas com os obtidos em todo o
estado. Segundo a percepção dos bananicultores suas áreas são frequentemente
acometidas por pragas em 68 % dos casos a nível de estado e com frequência de 84, 62 e
57 % no sedimento, arenito e basalto, respectivamente. Sendo o “moleque” ou broca do
rizoma a praga mais recorrente. Enquanto a incidência de doenças é observada com
frequência em 82 % das áreas com banana no estado e quando estratificamos por região
fica na ordem de 91, 87 e 38 % no sedimento, basalto e arenito, respectivamente. Sendo a
sigatoka amarela apontada como a doença mais recorrente. Esses resultados, demostram
a necessidade de implantação de práticas de manejo por partes dos bananicultores
paranaenses, visando a melhoria da sanidade vegetal desses pomares como a adoção de
manejo integrado de pragas e doenças.
Termos de indexação: Monitoramento, MIP, MID.
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Quando não há ocorrência suficiente de frio hibernal, frutíferas de clima temperado
dependem do uso de indutores de brotação para superar uniformemente o período de
dormência, visando aumentar a produtividade e qualidade dos frutos. O produto mais
difundido para essa prática é o Dormex® (cianamida hidrogenada) que, apesar de sua
eficiência comprovada, apresenta problemas de alto custo e toxicidade. Como alternativa,
há no mercado produtos como o Bluprins® (Biolchim) e Budbreaker® (Biogrow), eles não
são tóxicos ao aplicador e favorecem a quebra de dormência em frutíferas. Este trabalho
teve como objetivo avaliar o uso do Bluprins® e Budbreaker® associado ao Dormex® como
alternativa para a melhorar a superação da dormência de gemas da variedade Bronner. O
estudo foi realizado em Nova Trento, SC durante o ciclo 2021/22. Os tratamentos
consistiram em Dormex® 5% aplicado após a poda no estádio de gema inchada; Dormex®
5% + Bluprins® 5% aplicado em gema algodão; Dormex® 5% + Budbreaker® 1,5%
aplicado em gema algodão. Após a poda foi determinado o número de gemas por planta e
um mês após a aplicação dos tratamentos foi avaliado o número de gemas brotadas, e
então foi calculado o percentual de brotação de gemas. A aplicação sequencial de indutores
de brotação resultou em um aumento na porcentagem de gemas brotadas da variedade
Bronner. A aplicação de Dormex® resultou em 52% de gemas brotadas, já a aplicação de
Dormex® + Bluprins® resultou em 79,4% de gemas brotadas e Dormex® + Budbreaker®
resultou em 71,4% de gemas brotadas.
Termos de Indexação: Vitis labrusca L., Bluprins®, Budbreaker®.
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A qualidade e a tipicidade de um vinho dependem de fatores naturais como o clima, o solo,
assim como de fatores agronômicos como sistema de condução e carga de gemas na poda.
Esse trabalho teve o objetivo de avaliar quatro diferentes cargas de gemas para a variedade
vinífera Viognier. O experimento foi conduzido em vinhedos comerciais no município de
Campo Largo, PR, na safra 2019/2020. Os tratamentos consistiram em diferentes cargas
de gemas com 10, 20, 30 e 40 gemas por planta. As variáveis produtivas avaliadas foram:
número de cachos planta-1, produção planta-1 (kg), peso de poda (kg) e índice de ravaz
(produção peso de poda-1). As variáveis de maturação tecnológica foram: sólidos solúveis
totais (oBrix), pH e acidez titulável (meq L-1). O delineamento experimental utilizado foi o de
blocos casualizados e os dados foram submetidos à análise de variância e comparados
pelo Teste Tukey a 5%. As maiores cargas de gemas (30 e 40 gemas) apresentaram
maiores números de cachos e maiores produtividades. O peso de poda não diferiu entre os
tratamentos, entretanto, o índice de ravaz foi mais adequado para as cargas de 30 e 40
gemas. Na composição química do mosto não foram encontradas diferenças significativas
para as diferentes cargas de gemas. Os sólidos solúveis totais permaneceram na média de
18 oBrix, a acidez titulável em 91 meq L-1 e o pH médio em 3,2. Os resultados indicam que
as maiores cargas de gemas promovem maiores produtividades sem perdas na qualidade
físico-química da uva e do mosto.
Termos de indexação: equilíbrio vegetativo, poda, viticultura
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O míldio (Plasmopara viticola) é considerada uma das principais doenças da videira,
podendo causar prejuízos de até 100%. As variedades PIWI (do alemão
pilzwiderstandsfähige, “resistente a doenças”) são Vitis vinifera e podem ser uma saída
para os produtores. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de duas variedades
de uvas, Calardis Blanc e Felicia, resistentes ao míldio, em dois locais com diferentes
altitudes no estado de Santa Catarina. O experimento foi realizado na safra de 2021 na
área experimental da Estação Experimental da Epagri de Videira, localizada no município
de Videira (altitude 840m) e o outro vinhedo implantado no município de Água Doce (altitude
1250m). Os vinhedos foram conduzidos no sistema de espaldeira e podados em cordão
duplo esporonado, em blocos completamente casualizados, com cinco repetições por
variedade. O teor de sólidos solúveis (SS) das uvas foi analisado no Laboratório de Análise
de Bebidas da EPAGRI de Videira. A variedade Felicia produziu 13,6 e 9,66 t.ha-1, já
Calardis Blanc produziu 15,8 e 13,2 t.ha-1, em Videira e Água Doce, respectivamente. Os
teores de SST obtidos foram de 18,38 e 18,36 e para Felicia e 17,24 e 18,26 para Calardis
Blanc em Videira e Água Doce. Apesar das diferentes altitudes dos locais, as duas
variedades demonstraram um bom potencial produtivo e teores de SST adequados para a
produção de vinhos e espumantes. Conclui-se que as variedades resistentes podem ser
uma alternativa para os produtores para evitar perdas pelo míldio.
Termos de indexação: míldio, Calardis Blanc, Felicia.
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A escolha correta do porta-enxerto de macieira é fundamental para a obtenção de
adequados rendimentos agrícolas, além de afetar diretamente variáveis como o vigor das
plantas, a altura, início da fase produtiva, produtividade e até a qualidade dos frutos. Com
isso, se faz necessária a avaliação de novos porta-enxertos nas condições edafoclimáticas
nas regiões produtoras desta frutífera. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o
desempenho de cinco porta-enxertos da série Geneva® em condições edafoclimáticas da
região de São Joaquim, Santa Catarina. O experimento foi instalado em 2017 com cinco
tratamentos compostos por porta-enxertos da série Geneva® (G.202, G.210, G.213, G.814
e CAT16) e quatro repetições, em delineamento de blocos casualizados. Avaliou-se a altura
da planta (m) e a área da seção transversal do tronco (ASTT), medida a partir de 10 cm
acima do ponto de enxertia. Os dados foram submetidos à análise de variância e
comparados pelo Teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. Com base nos resultados,
os porta-enxertos CAT16, G.210 e G.814 apresentaram maior altura de plantas ao passo
que G.213 e G.202 apresentaram menor altura (p<0,01). Em relação à ASTT, o portaenxerto CAT16, apresentou vigor superior aos demais (p<0,01). Por outro lado, menor
ASTT foi conferido pelo ‘G.213’, resultado associado ao hábito de crescimento anão do
mesmo. Comparado aos porta-enxertos avaliados, ‘CAT 16’ apresentou crescimento mais
vigoroso enquanto o maior controle de crescimento foi conferido pelo ‘G.213’, demostrando
boa adaptação do mesmo ao local de estudo bem como desempenho de interesse para a
cadeia produtiva.
Termos de indexação: Malus domestica, hábito de crescimento, vigor.
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Em diferentes regiões produtoras de maçã do mundo está sendo testado e aprovado o
desempenho da genética de porta-enxertos desenvolvidos pela Universidade de CornellEUA (Geneva®), os quais são resistentes a algumas doenças e pragas de solo. Por isso,
avaliar o crescimento vegetativo de novos porta-enxertos se torna indispensável para
avaliar o seu desempenho. O experimento foi conduzido na área experimental do
Departamento de Agronomia da UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro Oeste no
Campus Cedeteg, situada em Guarapuava – PR. Foram utilizadas mudas de macieiras das
cultivares Gala sobre diferentes porta-enxertos (G.202; G.814; G.210; G.213; CAT.16).
Avaliou-se o crescimento do diâmetro de tronco quatro épocas distintas (Set.2017/
Maio.2018/ Nov.2018/ Nov.2019). O crescimento foi gradativo, mostrando que as plantas
estavam se adaptando, ao longo do período avaliado, no qual houve aumento do diâmetro
de tronco para todas as combinações testadas. Ao comparamos a primeira e a última
avaliação, nota-se um crescimento de 120,1% (de 11,14 mm para 24,52 mm), 115,9% (de
11,59 mm para 25,81 mm) e de 170,6% (de 9,6 mm para 25,98 mm), respectivamente para
os porta-enxertos G.202, G.814 e CAT.16. O porta-enxerto G.213 teve o menor diâmetro
de tronco, sendo de 15,71 mm e 15,76 mm, na última avaliação. De fato, o porta-enxerto
G.213 foi o que promoveu o menor crescimento de tronco, demonstrando que esta variável
também é influenciada pela escolha do porta-enxerto.
Termos de indexação: adaptação, compatibilidade, vigor.
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Os porta-enxertos podem influenciar na brotação de gemas e no crescimento
do diâmetro de tronco de macieiras. O objetivo foi verificar a porcentagem de
brotação de gemas e incremento do diâmetro de tronco de macieiras ‘Fuji’
sobre diferentes porta-enxertos. Foram avaliadas plantas enxertadas sob cinco
porta-enxertos (G202; G210; G213, G814 e CAT 16). O experimento foi
conduzido no pomar agroecológico da Universidade Estadual do Centro-Oeste,
Guarapuava-PR. O delineamento foi de blocos casualizados, com quatro
repetições e cada parcela constituída por cinco plantas. No inverno de 2020
foram contadas as gemas vegetativas e na primavera foram avaliadas
semanalmente as brotações, durante 35 dias, quando as plantas atingiram 80%
das gemas brotadas, calculando assim, a porcentagem de brotação. O
crescimento do diâmetro foi calculado pela diferença entre as medições de
2020 e 2021, 20 cm acima do ponto de enxertia, com o auxílio de paquímetro
digital, realizou-se análise de variância (P≤ 0,05), as médias foram comparadas
pelo teste de Tukey (P≤ 0,05). Não houve diferença entre os porta-enxertos
para porcentagem brotação. Para diâmetro de tronco, o porta-enxerto ‘G213’ foi
superior (2,28mm) comparado ao ‘CAT 16’ que apresentou menor diâmetro de
tronco (0,86mm). Nas condições deste experimento e características avaliadas,
conclui-se que para recomendação de porta-enxerto com potencial produtivo
para a região é necessário mais avaliações.
Termos de indexação: desenvolvimento vegetativo, Geneva®, Malus domestica.
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Controle da maturação de frutos de pêssego com uso de reguladores de crescimento
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A antecipação ou retardo na colheita pode ser um importante aliado na produção de frutas
a partir da manipulação da maturação dos frutos através do uso de reguladores de
crescimento, visto que pode proporcionar diversificação no período de colheita dos frutos.
Objetivou-se no experimento verificar quais produtos comerciais proporcionaram a
antecipação ou retardo da maturação em frutos de pessegueiro cv. Eragil. O experimento
foi realizado na Vitrine Tecnológica de Fruticultura de Clima Temperado (VTFCT)
pertencente à Estação de Pesquisa do IDR-Paraná, em Lapa-PR. O delineamento
experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x4 sendo três
tratamentos: Ethephon, AVG (Aminoetoxivinilglicina) e Testemunha (Controle) em quatro
colheitas sucessivas com quatro repetições (plantas) em cada tratamento. A aplicação
dos produtos comerciais foi realizada respeitando-se o período de carência para a
colheita, nas doses (10mL+4g).10L-1, respectivamente Ethephon e AVG, com as plantas
em estádio fenológico I (fruto em desenvolvimento), sendo os parâmetros de avaliação:
número total de frutos; produção em Kg (quilogramas); sólidos solúveis totais (Brixº-SST).
Com relação aos parâmetros de massa média e produção dos frutos não apresentaram
diferenças significativas. As plantas com AVG apresentaram os menores valores de
sólidos solúveis totais (Brixº 10,9) quando comparados aos demais tratamentos em
diferentes colheitas. Com relação ao número total de frutos, plantas tratadas com AVG
apresentaram retardo na colheita, diferindo significativamente dos demais. Neste estudo
pode-se concluir que o uso em pré-colheita de AVG, retardou a maturação de frutos da cv.
Eragil por colheita nas condições que foram testadas.
Termos de indexação: Antecipação, Prunus persica L., Retardo.
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Desempenho Agronômico das Variedades Viníferas Alvarinho,
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Um dos segmentos promissores da viticultura brasileira é a produção de vinhos finos,
entretanto ainda são escassas as informações sobre o cultivo de variedades viníferas no
estado do Paraná. O trabalho teve objetivo de avaliar o desempenho vitícola e a maturação
tecnológica das variedades Alvarinho, Chardonnay e Pinot Meunier. O experimento foi
conduzido em vinhedos comerciais localizados no município de Campo Largo, PR, na safra
2019/2020. Na fase de maturação de bagas foi contado o número de cachos, colhidos e
pesados, calculando o peso médio de cachos e a produtividade por hectare. Também foi
realizada a coleta de 100 bagas a partir das quais foram determinados pH, sólidos solúveis
totais (SST) e acidez titulável (ATT). O delineamento experimental foi de blocos
casualizados com cinco blocos de quatro plantas, por variedade e os dados foram
submetidos à análise de variância e comparados pelo Teste Tukey a 5%. A variedade
Chardonnay foi a que apresentou a maior produtividade e os cachos de maior volume. A
variedade Alvarinho apresentou os valores de SST mais elevados, com 19,8 oBrix. As
variedades Chardonnay e Pinot Meunier apresentaram valores de ATT e pH adequados
aos parâmetros para a produção de vinhos finos. Os valores apresentados nesse trabalho
indicam uma boa adaptação das variedades em estudo, sendo essas alternativas para a
produção de vinhos espumantes e vinhos finos de qualidade.
Termos de indexação: produtividade, viticultura, Vitis vinífera L.
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Os plátanos, bananas do subgrupo Terra ou bananas de cozinhar constituem-se
num dos principais cultivos amiláceos nos países em desenvolvimento. No Brasil
a maioria das cultivares plantadas não possuem resistência à Sigatoka-negra
(Mycosphaerella fijiensis). Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a
produção de genótipos de bananeira do subgrupo Terra resistente à Sigatokanegra nas condições edafoclimáticas do Vale do Ribeira, SP. O experimento foi
implantado na fazenda experimental da APTA Polo Regional Vale do Ribeira. O
delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com onze genótipos (PITA
01, PITA 04, PITA 05, PITA 17, PITA 21, PITA 22, PITA 23, PITA 24, PITA 25,
PITA 26 e PITA 27) e quatro repetições. Foram avaliados a massa fresca dos
frutos comercializáveis, produtividade, número de pencas no cacho, massa
fresca, comprimento e diâmetro da fruta. Os genótipos apresentaram médias de
10,2 kg e 14 t.ha-1.ano-1 de massa fresca de fruto comercializáveis e
produtividade, respectivamente, com destaque a PITA 25 (16,2 Kg; 22,6 t.ha1
.ano-1), porém com frutas fora do padrão de mercado para a banana Terra. Os
genótipos apresentaram cerca de 6 pencas por cacho, valor abaixo das
principais cultivares comerciais (7-10 pencas). As médias da massa fresca,
comprimento e diâmetro da fruta foram de 137 g, 20 cm e 31,9 mm,
respectivamente, valores abaixo da maioria das cultivares plantadas
comercialmente, devido ao ataque da Sigatoka-negra, que destruiu totalmente
as folhas antes da fruta chegar ao padrão de mercado para comercialização.
Todos os genótipos apresentaram baixa produção e qualidade da fruta.
Termos de indexação: Musa spp., produção, plátanos
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A escolha do porta-enxerto na cultura da macieira configura-se como uma das etapas de
maior importância para o cultivo, pois influência diretamente o vigor, a precocidade, a
resistência à pragas bem como o desempenho produtivo e a qualidade dos frutos. Este
trabalho teve o objetivo de analisar o desempenho produtivo de macieiras cultivar ‘Fuji
Suprema’ sob diferentes porta-enxertos da série Geneva®. O experimento foi implantado
em Fraiburgo, Santa Catarina, no ano de 2018, com os porta-enxertos ‘G.11’, ‘G.41’,
‘G.222’, ‘G. 890’, ‘G.935’ e ‘G. 969’ em delineamento experimental de blocos ao caso.
Foram avaliados a área da seção transversal do tronco (ASTT cm-2) e a produtividade (t ha1). Os dados foram submetidos à análise de variância e comparados pelo Teste Tukey a
5% de probabilidade de erro. Maior área de seção transversal do tronco foi conferida pelo
porta-enxerto ‘G. 890’ enquanto ‘G. 41’, ‘G.11’ e ‘G. 969’ apresentaram os menores dados.
A ASTT é um indicativo de vigor, sendo que menores valores podem ser associados ao
hábito ananizante dos porta-enxertos, como ‘G.41’, ao passo que ‘G. 890’ apresentou maior
vigor em decorrência do crescimento semi-anão. A produtividade foi superior no ‘G. 935’
com 24,8 t ha-1 e ‘G.11’ (17,9 t ha-1) em contrapartida ao ‘G.222’ que alcançou produtividade
inferior a 10 toneladas (6,9 t ha-1). Porta-enxertos ‘G. 41’, ‘G. 890’ e ‘G. 969’ apresentaram
produtividade similar (12,0 t ha-1). Para as condições edafoclimáticas de Fraiburgo, ‘G.11’
e ‘G. 935’ apresentaram comportamento satisfatório conciliando produtividade com redução
de vigor.
Termos de indexação: Malus domestica, produtividade, vigor.
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Existem diversas cultivares de porta-enxertos de videira onde cada um apresenta
atributos específicos. A partir de estudos pode-se determinar as características de
desempenho de cada porta-enxerto e qual o mais adequado a cada condição de cultivo.
Diante disso, objetivou-se verificar o desempenho produtivo da cultivar Bordô sobre
diferentes porta-enxertos. O experimento foi desenvolvido na Vitrine Tecnológica de
Fruticultura de Clima Temperado (VTFCT) pertencente à Estação de Pesquisa do
IDR-Paraná, em Lapa-PR, em pomar com 4 anos de idade de uva ‘Bordô’ conduzida em
Geneva Dupla Cortina (GDC). Foram utilizados os porta-enxertos: 1. Paulsen 1103; 2. IAC
766; 3. IAC 572; 4. IAC 571-6; 5. Rupestris du Lot; 6. Kobber 5BB. O delineamento foi de
blocos ao acaso com 4 repetições, sendo cada parcela composta por 3 plantas.
Avaliou-se: produção total (kg/planta) e produtividade (ton/ha). Os diferentes
porta-enxertos apresentaram influência sobre as características produtivas da cultivar
copa. Em relação produção total foi constatada interação significativa entre a cultivar
Bordô e os porta-enxertos ‘IAC 571-6’ (10.227 kg/planta), ‘IAC 572’ (8.045 kg/planta) e
‘Paulsen 1103’ (7.695 kg/planta), apresentando as maiores médias. Os menores valores
foram verificados para os porta-enxertos ‘Rupestris du Lot’ (1.265 kg/planta), ‘IAC 766’
(5.282 kg/planta) e ‘Kobber 5BB’ (6.137 kg/planta). A maior produtividade foi verificada
com o porta-enxerto ‘IAC 571-6’ (19,44 ton/ha) e a menor com ‘Rupestris du Lot’ (2,41
ton/ha). Na safra avaliada (2020/21) o porta-enxerto ‘IAC 571-6’ proporcionou maior
produção e produtividade à cultivar ‘Bordô’, porém sugere-se a continuidade das
avaliações em outras safras.
Termos de indexação: Produção, Produtividade, Vitis labrusca L.
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Existem diversas cultivares de banana do subgrupo Terra no Brasil, que se diferenciam
quanto à altura das plantas, cor do pseudocaule, forma e tamanho dos frutos, entre outras.
No entanto, a maioria não possui resistência à Sigatokanegra (Mycosphaerella fijiensis).
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento de genótipos de
bananeira do subgrupo Terra resistente à Sigatoka-negra nas condições edafoclimáticas
do Vale do Ribeira, SP. O experimento foi implantado na fazenda experimental da APTA –
Polo Regional Vale do Ribeira. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com
onze genótipos (PITA 01, PITA 04, PITA 05, PITA 17, PITA 21, PITA 22, PITA 23, PITA 24,
PITA 25, PITA 26 e PITA 27) e quatro repetições. Os parâmetros mensurados por dois
ciclos foram a altura e diâmetro do pseudocaule, número de folhas ativas no florescimento
e número de filhos. Observou-se que os genótipos apresentaram incrementos do 1º para o
2º ciclo para altura e diâmetro do pseudocaule e altura do filho. Os genótipos apresentaram
médias em altura do pseudocaule de 3,2 m (1° ciclo) e 3,8 m (2º ciclo), sendo desvantagem
para seu cultivo tanto no manejo e densidade de plantio. Em ambos os ciclos, as plantas
tiveram número baixo de folhas, com média de 9, devido principalmente ao ataque da
Sigatoka-negra. Os genótipos apresentaram em média 5,5 filhos, demostrando capacidade
de ter mais de um ciclo de produção. Conclui-se que todos os genótipos apresentaram
altura elevada, alta produção de filhos e baixa quantidade de folhas no florescimento.
Termos de indexação: Musa spp., desempenho agronômico, plátanos.
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A maçã brasileira conquistou um lugar de destaque no mundo principalmente pelo
trabalho do produtor. O objetivo deste experimento foi estudar os efeitos de fontes
alternativas para superação da dormência de macieiras ‘Eva Rubi’ e ‘IPR Julieta’ em
cultivo orgânico. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com cinco
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram: testemunha, homeopatia (20
gotas de Allium cepa), extrato de alho natural (10 mL/L de água), hidrolato de pau d’alho
(100 mL/L de água) e extrato de alho natural 50% + hidrolato de pau d’alho 50% (5 mL/L
extrato de alho + 50 mL/L de hidrolato de pau d’alho), aplicados após a poda de inverno,
em agosto de 2020. Os tratamentos com homeopatia e hidrolato proporcionaram maiores
produtividades na ‘IPR Julieta’ (11.786 e 8.807 kg/ha, respectivamente), enquanto a
testemunha produziu 3.597 kg/ha, representando um incremento de produtividade de
327% e 243%, respectivamente. Para ‘Eva Rubi’ a produtividade não foi afetada pelos
tratamentos apresentando uma produção média de 9.752 kg/ha. A altura e diâmetro dos
frutos da ‘Eva Rubi’ não foram influenciadas pelos tratamentos e não diferiram entre si,
apresentado em média 56,2 mm e 63,7 mm, respectivamente. As variáveis porcentagem
de brotação e floração em brindilas e esporões não apresentaram diferenças
significativas, apresentando em média 47,8% e 51,5%, respectivamente. A utilização de
homeopatia, hidrolato de pau d’alho e extrato de alho no estádio de gema dormente,
podem ser recomendados para a superação da dormência das cultivares ‘Eva Rubi’ e
‘IPR Julieta’ na produção orgânica.
Termos de indexação: Malus domestica Borkh., brotação, fruticultura.
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A videira apresenta um período de dormência no outono e inverno, superado pelo acúmulo
de horas de frio (HF), para o alcance da brotação na primavera. Este estudo objetivou
avaliar a evolução da dormência de gemas de videira sob diferentes regimes térmicos.
Estacas de ‘Chardonnay’, ‘Merlot’ e ‘Cabernet Sauvignon’ foram coletadas em vinhedos em
Veranópolis-RS, em abril/2020, e submetidas em câmaras BODs, a temperatura de 7,2ºC
constante ou a ciclos diários de 7,2/18°C por 6/18h, 12/12h ou 18/6h, até 600 HF. A cada
50 HF, parte das estacas de cada tratamento foi transferida para 25°C, para avaliação diária
da brotação das gemas, em estádio de ponta verde (EPV). A variável analisada foi o tempo
médio para a brotação (TMB), que representou o número de dias passados entre a
transferência das estacas da temperatura de 25ºC e a detecção do EPV. O TMB seguiu um
padrão de resposta com a evolução da dormência, independente da cultivar. Durante o
período de plena dormência o TMB manteve-se alto, decrescendo à medida que a
dormência foi superada. As cultivares apresentaram necessidades distintas de frio para a
superação da dormência, atingindo um total de 150 HF para ‘Chardonnay’, 300 HF para
‘Merlot’ e 400 HF para ‘Cabernet Sauvignon’. Ciclos diários alternando temperaturas baixas
(7,2°C) e amenas (18°C) não interferiram no processo de dormência, sugerindo que, dentro
da amplitude térmica testada, a resposta de cada genótipo se baseia apenas na
disponibilidade de frio (7,2°C) e é insensível a inclusão intercalada de temperatura mais
elevada (18°C).
Termos de indexação: brotação, horas de frio, viticultura.
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Efeitos da Poda Verde em Diferentes Diâmetros de Ramos em Peras da
Cultivar ‘Kieffer’
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A pera (Pyrus spp) está entre as principais frutas de clima temperado. A sua pequena área
de cultivo e baixas produções, limitam a expansão da cultura no país. O objetivo foi avaliar
diferentes intensidades de poda verde na cultivar, buscando o aumento de gemas floríferas,
garantindo uma maior produtividade. O experimento foi realizado no período de
outubro/janeiro de 2020, durante a safra 20/21 na Vitrine Tecnológica de Fruticultura de
Clima Temperado (VTFCT), localizada na Estação Experimental do Instituto de
Desenvolvimento Rural do Paraná-IAPAR-EMATER, em Lapa-PR. Selecionou-se 12
plantas, enxertadas em Pyrus Calleriana, com espaçamento de 1,6 x 5,5 metros,
conduzidas em sistema “V”, utilizando o delineamento experimental em blocos
casualizados (DBC). Os tratamentos foram – T1: presença de 12 folhas expandidas, com
corte em 20 cm do ramo; T2- corte de 2/3 do ramo, ao atingir diâmetros de 0,6 ≥ 1 cm; T3
– corte de 2/3 do ramo, ao atingir diâmetros ≥ 1 cm e T4 – testemunha, poda verde padrão,
realizados com auxílio de uma tesoura de poda, uma régua graduada e um paquímetro
digital. Ao avaliar 30 repetições de cada tratamento, utilizou-se o teste de média Tukey, foi
possível verificar que os tratamentos T1 e T4 foram os que apresentaram médias superiores
de gemas, comparados à T2 e T3, considerando um nível de significância de 5%. Concluise neste estudo, que a realização de podas verdes em ramos mais jovens, que apresentem
20 folhas e diâmetros de 0,6 a 1 cm, foram melhores para o aumento de gemas produtivas
na cultivar.
Termos de indexação: Pyrus spp, produtividade, gemas floríferas.
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Erger® e Níveis de Nitrato de Cálcio na Indução da Brotação em
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A utilização do bioestimulante Erger® junto a outros compostos, como o nitrato de cálcio,
pode apresentar resultados satisfatórios na indução da brotação em macieiras. Dado o
maior número de estudos com concentrações do primeiro e o comum maior crescimento
vegetativo sob tela antigranizo, este trabalho objetivou fazer o mesmo com o segundo
nessa condição. Macieiras ‘Baigent’/M9 sob tela preta em pomar comercial em
Vacaria/RS receberam a aplicação de Erger® 3%, isoladamente, ou em associação à
Calcinit® (fonte de nitrato de cálcio) 3%, 6%, 9%, 12%. Erger® 2% junto a óleo mineral
3,5% e plantas não tratadas - testemunha - foram também adotados e inseridos nas
comparações. Para tanto, o delineamento experimental foi blocos ao acaso, sendo
utilizadas quatro repetições de duas plantas úteis cada. Todas as aplicações foram
realizadas em 28/08/2017, até o ponto de gotejamento. Passados 34 e 69 dias, em dez
brindilas e uma ramificação lateral por planta, a intensidade de brotação de gemas laterais
e apicais, respectivamente, foi determinada em percentagem. De maneira geral, os
tratamentos com indutores incrementaram significativamente a brotação de gemas em
relação à testemunha. Todavia, Erger® 2% junto a óleo mineral 3,5% proporcionou
brotação lateral similar a ela e aos outros. A adição de Calcinit® tendeu a aumentar os
níveis, mas não houveram diferenças conforme o aumento das concentrações, em ambas
as datas, atingindo a brotação lateral o máximo de 20,3%. Dadas as diversas variações
em condições de cultivo, a necessidade de intensificação dos estudos é destacada para
possível ratificação dos resultados obtidos.
Termos de indexação: Malus domestica Borkh., superação da dormência, cultivo
protegido.
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A capacidade das plantas apresentarem plasticidade na arquitetura sob
condições adversas é essencial para permitir a produção em diferentes
ambientes e tipos de manejo e é um estudo importante para a fisiologia e manejo
das frutíferas. Foram avaliadas as cultivares de macieira ‘Fuji Suprema/M9/Marubakaido’ e ‘Galaxy/M-9/Marubakaido’ em dois ambientes de cultivo:
pomar Horizonte, com maior altitude e aplicação de indutor de brotação e pomar
Lovo, com menor altitude e sem aplicação de indutor de brotação. Foram
avaliadas, em dois anos, as brotações laterais em 25 brindilas de cada uma das
cultivares, em ambos os pomares. Também foram contabilizadas o número de
brindilas e esporões por área de seção de tronco de 5 plantas em cada cultivar
de cada pomar. No pomar Lovo ambas cultivares apresentam maiores
quantidades de esporões espontâneos adjacentes a frutificações anteriores, ou
seja, não apresentaram dependência da brotação lateral de brindilas para
formação de esporões. Além disso teve menor quantidade de ramos do tipo
brindila, tornando as plantas do pomar Lovo com maior potencial de produção
em um ambiente desfavorável. A cultivar Gala, no pomar Horizonte, apresentou
maior quantidade de esporões crescidas lateralmente nas brindilas, porém essa
melhor brotação das brindilas não resultou em maiores quantidades de esporões
por área de seção de tronco quando comparada ao Lovo. A redução do número
de brindilas e do tamanho destas, permitiu uma redução da necessidade de
poda, e a característica de formação de esporão-sobre-esporão favorece a não
alternância de produção que pode ocorrer em brindilas.
Termos de Indexação: manejo, fisiologia, brotação heterogênea.
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As telas antigranizo são uma alternativa de proteção aos pomares, porém seu efeito sobre
as plantas são pouco conhecidos. Neste trabalho avaliou-se o efeito destas sobre o
comportamento das abelhas, frutificação efetiva e produção de frutos. O trabalho foi
conduzido em Videira, SC, nas safras 2019 e 2020 em pomares da cultivar Fortune
implantados em 2012. Contabilizou-se o número de flores visitadas por abelha, visitas
recebidas por pernada por minuto, frutificação efetiva e produção de frutos em pomar com
tela antigranizo preta sombreamento 18% e sem tela. O experimento foi conduzido no
delineamento inteiramente casualizado. Utilizou-se análise de variância com auxílio do
ambiente R e nível de 5% de significância. A transformação de Box-Cox foi utilizada
quando as pressuposições não foram atendidas. A frutificação efetiva e produção de
frutos (Kg/planta) foram superiores (p<0,0001) no tratamento com tela (4,10±0,50;
26,20±2,67) em relação ao sem tela (1,56±0,37; 7,55±0,71). Os valores destas variáveis
na safra 2019 foram inferiores (2,09±0,39; 13,76±2,25) comparativamente a 2020
(3,57±0,56; 19,98±2,82). O número de flores visitadas por abelhas foi superior (p=0,0033)
no tratamento com tela (11,00±0,66) comparativamente ao sem tela (8,60±0,21) na safra
2019. O número de abelhas por pernada foi superior (p<0,0001) no tratamento com tela
(2,73±0,21) comparativamente ao sem tela (1,82±0,20) na safra 2019, sendo observado o
contrário em 2020 (4,07±0,07 e 2,93±0,18 nos tratamentos sem e com tela,
respectivamente). Embora observado algum efeito da tela, o uso destas contribuiu para a
maior produção devido à proteção contra intempéries ocorridas, superando possíveis
interferências no comportamento das abelhas.
Termos de indexação: polinização, Apis mellifera, Prunus salicina

92

Iharol Gold® na Indução da Brotação de Gemas de Macieira ‘Baigent/M9’
Iharol Gold® na Indução da Brotação
deTela
Gemas
de Macieira ‘Baigent/M9’ sob Tela Antigranizo
sob
Antigranizo.
Eduarda Dorigatti Gargioni (1), Leonardo Soldatelli Paim (1), Fabiana Regina Wundrak (1), Brenda Reis
Ferreira (2), Fernando José Hawerroth (3)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dudadorigatti@gmail.com
leonardo.paim@ufrgs.br, fabianareginaw@gmail.com; (2) Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Vacaria, Rio
Grande do Sul, brendareisferreiraa@gmail.com; (3) Embrapa Uva e Vinho, Vacaria, Rio Grande do Sul,
fernando.hawerroth@embrapa.br
(1)

A utilização de óleos minerais de alta qualidade combinados a cianamida hidrogenada é
imprescindível para elevar a eficiência de indução da brotação de gemas em macieira.
Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de diferentes concentrações do óleo
mineral Iharol Gold®, combinado a cianamida hidrogenada, no manejo de indução de
brotação de gemas em pomar de macieira sob tela antigranizo. O experimento foi conduzido
em Vacaria (RS), durante o ciclo 2017/18, utilizando-se macieiras ‘Baigent/M9’ plantadas
em 2007, espaçadas em 3,5x0,45m e sob tela antigranizo preta. Os tratamentos testados
foram testemunha (sem aplicação), Iharol® 3,50% e Iharol Gold® 1,50%, 1,75%, 2,00% e
3,50% associados a espalhante adesivo siliconado (Deliver ® 0,05%) e Dormex® 0,7%. O
delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com quatro repetições de
duas plantas úteis cada. As aplicações ocorreram em 8 de setembro de 2017, com volume
de calda equivalente a 1000 L ha-1. As avaliações de brotação foram feitas em brindilas aos
40 e 66 dias após a aplicação dos tratamentos. Na primeira avaliação houve maior brotação
de gemas laterais com os tratamentos Iharol® 3,50%, Iharol Gold® 2,00% e 3,50%. Na
segunda avaliação, a brotação lateral máxima foi de 19,3% com o tratamento Iharol Gold®
3,50%, sendo o único que diferiu significativamente da testemunha; porém os demais
obtiveram brotação lateral numericamente superior à testemunha. Desta forma, a dose
ajustada de Iharol Gold®, aliada a Deliver® 0,05% e Dormex® 0,7%, propicia maior indução
de brotação de gemas em macieiras ‘Baigent’.
Termos de indexação: Malus domestica Borkh., superação de dormência, óleo mineral.
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Diversas características influenciam o ciclo de desenvolvimento da videira, como o uso de
porta-enxertos, a elevada altitude, baixos índices de precipitação e temperatura, noites frias
durante o período de maturação, entre outros, que quando combinados podem favorecer o
aumento do ciclo fenológico da videira, possibilitando a maturação completa da uva e o
maior acúmulo de compostos químicos de interesse. Nesse sentido, o objetivo do presente
estudo foi avaliar a influência do porta-enxerto sob a obtenção de compostos químicos de
interesse em uvas da variedade Rebo. Para isso, o experimento foi conduzido na vinícola
Villagio Grando (Água Doce/SC – 1250 m de altitude) durante as safras de 2018/19 e
2019/20, utilizando o delineamento experimental de blocos ao acaso, em esquema de fator
único, onde se utilizou cinco diferentes porta-enxertos (101-14Mgt, Paulsen 1103, IAC 572,
VR043-43 e Harmony) com a variedade copa ‘Rebo’. Foram avaliados a atividade
antioxidante, polifenóis totais e antocianinas presentes nas uvas. Os dados foram
submetidos a análise de variância, e em caso de significância estatística a análise de
médias pelo teste Duncan (p≤0,05). A safra 2018/19 não apresentou significância estatística
para os parâmetros avaliados. No entanto, a safra 2019/20 apresentou a maior atividade
antioxidante quando utilizado o porta-enxerto Harmony. Os teores de polifenóis totais e
antocianinas foram maiores quando utilizados os porta-enxertos Harmony e IAC 572.
Conclui-se que o uso de porta-enxertos interfere no acúmulo de compostos químicos nas
uvas, e que, os porta-enxertos Harmony e IAC 572 contribuem para o maior acúmulo de
compostos antioxidantes.
Termos de indexação: Vitis vinifera, Santa Catarina, videira.
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A excelência dos vinhos depende das condições de maturação das uvas e o cultivo
protegido pode se constituir numa estratégia para a o aumento da qualidade. O objetivo
foi pesquisar a influência do cultivo protegido sobre a maturação das uvas “Cabernet
Sauvignon’ nas safras de 2018/19 e 2019/20. O experimento foi conduzido num vinhedo
comercial a uma altitude de 1256m. Os tratamentos consistiram na modificação do
ambiente de cultivo, sendo T0 as plantas descobertas, T1 plantas sob cobertura plástica e
T3 as plantas sob tela antigranizo. O delineamento foi inteiramente casualizado, com
cinco repetições com duas plantas cada. Foram realizadas análises para caracterização
da maturação das uvas: acidez total titulável (ATT), pH e sólidos solúveis totais (SST).
Todos os tratamentos apresentaram concentrações similares dos SST, alcançando, em
média, 20,53 °Brix. Quanto aos indicadores da matriz ácida, foi observada uma redução
da ATT e um aumento do pH das uvas cultivadas sob a cobertura com plástico. Essas
diferenças podem ser explicadas pelas modificações no microclima no nível do dossel,
especialmente a temperatura. A cobertura plástica proporciona uma maior amplitude
térmica diária, que pode ser benéfica para a evolução bioquímica do processo de
maturação. Portanto, o cultivo protegido proporcionou a obtenção de uvas com menores
teores de ácidos orgânicos, o que pode ser benéfico para a obtenção de vinhos tranquilos
sensorialmente equilibrados.
Termos de indexação: Vinhos de altitude, qualidade enológica
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A adoção de porta-enxertos que possibilitem plantas de menor vigor e em maior densidade
de plantio corroboram para o alcance de produções constantes e com elevada qualidade
de frutos. O objetivo deste trabalho consistiu em analisar o efeito de diferentes portaenxertos da série Geneva® sobre o desempenho produtivo de macieiras ‘Gala Select’. O
experimento foi implantado em 2018 no munícipio de Fraiburgo, Santa Catarina, com os
porta-enxertos ‘G.11’, G.41’, ‘G.222’, ‘G.890’, ‘G.935’ e ‘G.969’ dispostos em delineamento
experimental de blocos ao acaso. Foram avaliadas as variáveis da área de seção
transversal do tronco (ASTT cm2), a produtividade acumulada (t ha-1) bem como a eficiência
produtiva (kg cm-2). Os dados foram submetidos à análise de variância e comparados pelo
Teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. Para a área de seção transversal do tronco o
porta-enxerto G.890 apresentou o maior valor (12,1 cm2) em contraste com o ‘G.11’ e ‘G.41’
(7,5 cm2). Estes resultados decorrem da redução de vigor conferida por porta-enxertos
ananizantes, como ‘G.11’ e ‘G.41’. Em relação a produtividade acumulada (2020 e 2021),
‘G. 890’ e ‘G. 935’ foram superiores aos demais, ambos com valores de 15,9 t ha-1. A maior
eficiência produtiva foi conferida pelo porta-enxerto ‘G. 935’ com 0,56 kg cm-2 de tronco. Os
porta-enxertos analisados apresentaram diferentes comportamentos para as variáveis
analisadas, sendo o porta-enxerto ‘G. 935’ o que melhor estabeleceu uma relação entre os
atributos de desempenho produtivo nas condições edafoclimáticas do local do estudo.
Termos de indexação: Malus domestica, produtividade, eficiência produtiva.
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A amoreira-preta (Rubus sp.) apresenta como características rusticidade, rápido retorno
econômico e aceitabilidade do consumidor. O presente trabalho objetivou-se avaliar o estímulo da produção extemporânea em amoreira preta, com a realização de podas fora de
época, na cultivar ‘Tupy’, nas condições do município de Contenda-Paraná. O experimento
foi conduzido no período de janeiro a junho de 2021, em pomar comercial. Foram realizados
dois tratamentos para o estímulo de segunda safra: i. segunda safra precoce (poda verde,
aplicação Etrhel®, sulfato de amônio + sulfato de cálcio, poda de produção e Dormex®) e ii.
segunda safra tardia (tratamentos trinta dias após os tratamentos da segunda safra precoce), com dez repetições. Foram avaliados o comprimento e o diâmetro dos ramos de ano
(ramos produtivos), tamanho das folhas, frutos e os sólidos solúveis dos frutos. Para os
ramos secundários, não houve diferença entre os tratamentos, apresentaram em média o
número de cinco ramos. Não houve diferença nos ramos laterais entre os tratamentos o
que indicam mesmo potencial de produção, nesses ramos que produzem as flores e consequentemente os frutos. Com relação a qualidade dos frutos não houve diferença com
relação à massa dos frutos, tamanho ou no teor de sólidos solúveis totais nos frutos, média
7,9 °Brix. Os tratamentos utilizados possibilitaram uma segunda safra (fora de época) na
cultura da amoreira-preta.
Termos de indexação: Rubus, poda, qualidade de frutos.
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O cultivo de macieiras tem nos últimos anos se expandido para todas as regiões do Brasil,
e há uma crescente necessidade de encontrar alternativas aos produtos químicos
normalmente utilizados para superação da dormência, controle fitossanitário e melhoria da
qualidade de frutos, para serem utilizados na agricultura orgânica. Foi avaliado a aplicação
de Homeopatia (com extrato de Allium cepa), hidrolato de pau d’alho (resíduo de
destilação), extrato de alho e a combinação hidrolato de pau d’alho (50%) + extrato de alho
(50%), no período de superação da dormência. A cultivar utilizada foi a Eva Rubi enxertada
sobre Maruba+M9, e como polinizadora foi utilizada a cultivar IPR Julieta, em sistema de
cultivo adensado de muro frutal (1 m x 4 m). Foram avaliadas as características físicoquímicas dos frutos produzidos. Todos os produtos, principalmente o hidrolato de pau
d’alho, proporcionaram maiores tamanhos de fruto, em massa, diâmetro e altura, em
comparação com a testemunha. As características de sabor não foram afetadas
significativamente, com exceção da acidez que teve um acréscimo quando da aplicação da
combinação hidrolato de pau d’alho (50%) + extrato de alho (50%) em relação a
testemunha. A firmeza dos frutos e o índice de Iodo-Amido mantiveram-se iguais em todos
os tratamentos. A quantidade de semente foi significativamente superior na testemunha.
Os tratamentos alternativos auxiliaram nos processos de brotação e na qualidade
fitossanitária, melhorando alguns aspectos importantes da qualidade de frutos,
principalmente o tamanho.
Termos de indexação: agricultura agroecológica, manejo orgânico, maçã.
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O fitorregulador ácido giberélico (GA3) é uma substância sintética, semelhante ao hormônio
biossintetizado pelas plantas e amplamente utilizado na viticultura. Entre seus benefícios,
destaca-se o aumento de diâmetro de bagas, característica importante, conferindo
qualidade aos cachos. O objetivo foi avaliar sua aplicação, no estádio pós-florescência,
momento em que ocorre o aumento da divisão celular, conferindo diâmetros maiores,
durante a safra 2020/2021, na Vitrine Tecnológica de Fruticultura de Clima Temperado
(VTFCT), localizada na Estação Experimental do Instituto de Desenvolvimento Rural do
Paraná-IAPAR-EMATER, em Lapa-PR. Foram selecionadas 14 plantas, enxertadas em
043-43, conduzidas em sistema meia-latada, com espaçamento de 1,5 metros entre plantas
e irrigadas por sistema de gotejamento. Houve a demarcação de 16 cachos/planta,
utilizando o delineamento em blocos casualizados (DBC). A aplicação de GA3 combinado
com espalhante adesivo foi realizada com pulverizador de compressão manual, conferindo
o encharcamento total dos cachos. Os tratamentos foram: T1: 80 ppm em bagas de 3-5
mm; T2: 40 ppm em bagas de 3-5 mm, seguida por outra aplicação de 40 ppm quando as
bagas apresentaram 6-8 mm; T3: 80 ppm em bagas de 6-8 mm e T4: testemunha. A colheita
foi realizada no dia 05/01/2021, coletando dados como massa dos cachos, número e
diâmetro de bagas, ºBrix e a realização do teste de média Tukey, o qual demonstrou que
as variáveis apresentaram médias semelhantes entre os tratamentos, conferindo alterações
não significativas, considerando nível de significância de 5%. Conclui-se que neste trabalho,
a utilização de GA3 não obteve resultados significativos estatisticamente entre os
tratamentos.
Termos de indexação: Vitis labrusca, fitorregulador, giberelina.
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A deficiência em frio hibernal nas principais regiões de cultivo da macieira no Brasil
compromete o potencial produtivo. Neste cenário, indutores de brotação são utilizados a
fim de promover melhor desempenho à cultura. Considerando a necessidade de aumento
de eficiência da indução de brotação, o desenvolvimento de novos indutores de brotação é
almejado pelo setor produtivo. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi avaliar o efeito da
aplicação de diferentes indutores de brotação em macieiras ‘Fuji Kiku 8’ sob tela
antigranizo. O experimento foi desenvolvido em pomar comercial sob tela antigranizo preta,
em Vacaria-RS, durante o ciclo 2020/21, em macieiras ‘Fuji Kiku 8’ sob porta-enxerto M9.
Os tratamentos foram 1) Testemunha (sem aplicação); 2) Dormex® 0,5% + Agefix® 3,5%
(estádio A-B) 3) Agefix® 3,5% (estádio C); 4) Erger® 3% + CalcinitTM 3% (estádio C); 5)
CalcinitTM 3% (estádio C); 6) Dormex® 0,5% + Agefix® 3,5% (estádio A-B) + Erger® 3% +
CalcinitTM 3% (estádio C). Aos 29 e 70 dias após as aplicações, foram avaliadas brotações
de gemais laterais e terminais, em distintas porções. Nas duas datas de avaliação, os
tratamentos com Dormex® 0,5% + Agefix® 3,5% e Dormex® 0,5% + Agefix® 3,5% + Erger®
3% + CalcinitTM 3% foram superiores nas porcentagens obtidas de brotações de gemas
laterais e terminais, não diferindo do tratamento Erger® 3% + CalcinitTM 3% aos 70 dias
após a aplicação. A aplicação de diferentes combinações de indutores de brotação
proporcionou aumento na brotação de gemas laterais e terminais.
Termos de indexação: Malus domestica Borkh., maçã, quebra de dormência.
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A ausência de frio invernal sobre a macieira causa uma série de efeitos sobre a fisiologia
da planta, como por exemplo, o atraso e desuniformidade na brotação das gemas,
tornando-se um fator limitante na produção comercial de maçãs. A cianamida hidrogenada
é atualmente a principal substância utilizada comercialmente na indução de brotação,
entretanto, é um produto altamente tóxico. Por isso diferentes alternativas de indutores de
brotação têm sido avaliadas, o objetivo deste trabalho foi estudar o desempenho de
macieiras da cultivar ‘Fuji Suprema’ em resposta à aplicação de Bluprins®. O estudo foi
realizado em São Joaquim, SC durante o ciclo 2020/21. Os tratamentos consistiram na
aplicação de indutores em 2 estágios diferentes de desenvolvimento das gemas, gema
inchada (GI) e ponta verde (PV). Foram testados Bluprins® combinado com óleo mineral,
aplicação sequencial de Bluprins® em gema inchada e ponta verde, Dormex® combinado
com óleo mineral, Dormex e óleo mineral (GI) junto com Bluprins® e óleo mineral (PV), óleo
mineral (GI) e a testemunha (água). Foi avaliada a influência dos tratamentos na fenologia,
brotação, índices produtivos e qualidade dos frutos. Os percentuais mais elevados de
brotação das gemas axilares (acima de 80%) foram obtidos nos tratamentos com 2
aplicações de Bluprins® 3,0% + OM 3,5%, Dormex® 0,7% + Bluprins® 3,0% e Dormex®
0,7% + OM 3,5%. Vale citar que apenas uma aplicação de Bluprins® na gema inchada
também apresentou elevados percentuais de brotação de gemas axilares (acima de 75%).
Não foram encontradas diferenças entre tratamentos e testemunha na qualidade dos frutos.
Termos de Indexação: Malus domestica Borkh., Bluprins®, dormência.
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Uvas Vitis rotundifolia, também denominadas uvas muscadinias, são nativas do sudeste
dos Estados Unidos. No Brasil, estas tem sido estudada em função do seu potencial para
produção orgânica. Objetivou-se avaliar as características físico-químicas de uvas Vitis
rotundifolia produzidas no Vale do Rio do Peixe-SC. O trabalho foi realizado na Estação
Experimental de Videira-SC, em vinhedo implantado em 2011, sistema de condução GDC,
em pé franco, avaliando-se três repetições de quatro plantas. As variedades foram Bontiful,
Regale, Noble e Nesbit (tintas) e Dixie, Roanoke, Carlos, Summit, TopSail, Magnólia, Fly,
Tara, Triumph (brancas). Foram realizadas análises de pH, acidez titulável (AT), teor de
sólidos solúveis (SS) e relação SS/AT, nas safras 2017/18 e 2018/19. Para SS, ‘Sugargate’
destacou-se nas safras 2018 e 2019 com o valor mais elevado. Para o pH, em 2018 ‘Tara’,
‘Sugargate’ e ‘Triumph’ apresentaram maior resultado, diferindo das demais, e os menores
valores foram para ‘Carlos’ e ‘Bontiful’. Na safra 2019, ‘Tara’ novamente se destacou pelo
maior pH e ‘Bontiful’ pelo menor resultado. Quanto a AT ‘Bontiful’ diferiu entre as variedades
nas duas safras avaliadas devido ao valor mais elevado. ‘Carlos’ e ‘Regale’ também
diferiram das demais em 2018, e ‘Regale’ e ‘Roanoke’ em 2019. Para a relação SS/AT
‘Sugargate’ e ‘Summit’, obtiveram os maiores resultados e Bontiful e Carlos os menores em
2018. Em 2019, Sugargate novamente destacou-se pela maior relação SS/AT. A variedade
Sugargate demonstrou desequilíbrio doçura/acidez. Bontiful, Carlos, Regale e Tara
destacaram-se pela acidez mais pronunciada e menores teores de açúcar.
Termos de indexação: Muscadínea; Produção Orgânica, Potencial, Brasil
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A poda é uma técnica que permite potencializar a produção das videiras desde
que sejam conhecidas as particularidades de cada variedade. Informações sobre
a fertilidade e características produtivas das variedades PIWI para as condições
brasileiras ainda são escassas. O objetivo do trabalho foi avaliar o
desenvolvimento produtivo entre os sistemas de poda cordão duplo esporonado
e guyot duplo, nas variedades PIWI: Felicia, Aromera e Calardis blanc. O
experimento foi realizado na safra 2019/20 em vinhedo localizado na Estação
Experimental da Epagri de Videira – SC, plantado em 2015, sob porta enxerto
Paulsen 1103, com densidade de plantio de 2778 plantas por hectare e
sustentação em espaldeira. Foram avaliadas a produtividade por hectare (t),
número de cachos por planta, massa média de cachos (g) e índice de fertilidade
das gemas. Os dados foram submetidos à análise de variância e à análise de
médias pelo teste de Tukey (p<0,05). A variedade mais produtiva e com maior
massa de cacho foi a Felicia, seguida da Calardis blanc e Aromera (14,7; 12,4;
7,4 t.ha-1 e 231; 102; 101 g). Em relação ao tipo de poda, não houve diferença
na produtividade, número de cachos, e fertilidade de gemas para Felicia. A
cultivar Aromera foi mais produtiva (9,8 t), teve maior número de cachos (30,3)
e fertilidade (2,0) no Guyot em comparação ao cordão esporonado (5,1 t; 20,3;
1,20, respectivamente). Entretanto a cultivar Calardis blanc teve maior produção
(15,8 t), número de cachos (63) e fertilidade (2,4) em cordão esporonado em
detrimento ao guyot (9,1 t; 29,3; 1,9).
Termos de indexação: Felicia, Aromera, Calardis blanc, guyot, cordão duplo
esporonado
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A variabilidade genética que um banco ativo de germoplasma pode conter é de extrema
importância para a seleção de genótipos que alcancem os objetivos do programa de
melhoramento genético e também tragam soluções para os fruticultores. Portanto, o foco
deste estudo foi verificar as características vegetativas presentes nos acessos pertencentes
ao banco ativo de germoplasma (BAG-ameixa) pertencente ao IDR-Paraná. A pesquisa foi
realizada durante o mês de maio de 2021, no município de Ponta Grossa-PR, nas
dependências do Polo Regional de Pesquisa do IDR-Paraná, onde está localizado o BAGameixa, plantado no ano de 2005, sob porta-enxerto de pessegueiro cv. Okinawa e sistema
de condução em Y. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado,
utilizando 34 acessos de ameixeira japonesa com quatro repetições de uma planta por
acesso. Os dados obtidos foram analisados pelo Software R, submetendo-os a análise de
variância e teste de Tukey a 5%. As variáveis avaliadas foram o diâmetro de caule 20 cm
acima do enxerto e altura de plantas, medindo da superfície do solo até o ápice do caule
principal. A maior e menor altura de planta foram verificadas nos acessos PR-1005 (2,62
m) e PR-1162 (1,51 m), respectivamente. No diâmetro de caule, os valores variaram entre
25,83 e 57,65 cm, para os acessos PR-1262 e Piamontesa, nesta ordem. Houve grande
variabilidade das características vegetativas dos acessos analisados neste estudo,
servindo como recursos genéticos para a obtenção de cultivares com menor ou maior porte,
atendendo assim as necessidades dos produtores de ameixeira japonesa.
Termos de indexação: Prunus salicina L., morfologia, arquitetura de planta.
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Entre o grupo das pequenas frutas, o morangueiro é a espécie mais explorada
economicamente no Brasil. Dentre os fatores que afetam a produtividade e a
qualidade do morango estão os problemas fitossanitários e a falta de cultivares
adaptadas as diferentes áreas produtoras e resistente as principais doenças no
Brasil. Este trabalho tem como objetivo avaliar a Intensidade da Micosferela
(Mycosphaerella fragariae) e Oídio (Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae) e
o desempenho agronômico em quinze genótipos de morango oriundos do
programa de melhoramento do CAV-UDESC, na região do Planalto Sul
Catarinense. A intensidade das doenças foi calculada através das avaliações
de incidência e severidade, a cada 15 dias para ambas as safras, a Incidência
foi calculada pelo total de folhas infectadas em relação ao número total de
folhas de cada planta e a severidade com o auxílio de escalas diagramáticas. O
desempenho agronômico foi expresso pelas variáveis quantitativas e
qualitativas, sendo elas, produção (g planta-1), luminosidade, croma e do
ângulo hue, solidos solúveis, acidez titulavel e a relação entre solidos solúveis
e acidez titulável. Para tanto, foram instalados ensaios em Lages/SC durante
as safras agrícolas (2017/18 e 2018/19), com delineamento em blocos
casualizados. Os valores médios obtidos nas avaliações foram submetidos à
análise multivariada. As cultivares Pircique e Jonica, foram as que mais se
adaptaram as condiçãoes de cultivo do Planalto Sul Catarinense, em relação a
resistência das doenças em estudo e ao desempenho agronômico, seguida das
seleções CREA-FRF FC 05.057.06, CREA-FRF LAM 09.119.01.
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A framboeseira é uma espécie frutífera de clima temperado, pouco cultivada no Brasil. O
objetivo do trabalho foi avaliar a fenologia e a produção de cultivares em região subtropical de
altitude no Paraná. O experimento foi realizado na Estação Experimental do Canguiri em
Pinhas, PR. O pomar foi implantado com mudas micropropagadas e espaçamento de 1,5m
entre linhas e 0,5m entre plantas. As cultivares avaliadas foram: Alemãzinha, Autum Bliss,
Bababerry, Fall Gold, Golden Bliss, Heritage, Indian Summer, Polana, Schoenmann e
Willamette. O delineamento foi em blocos ao acaso com quatro repetições e parcelas com
2,5m de comprimento. Foram avaliadas as datas de brotação, florescimento e produção,
também foram calculados: teor de sólidos solúveis totais (SST), pH, acidez e ratio. As cultivares
mais precoces no florescimento foram Autum Bliss, Bababerry, Indian Summer, iniciando em
outubro, com a produção de novembro até final de janeiro. As hastes reflorescentes iniciaram
em fevereiro e a produção ocorreu até março. As cultivares mais produtivas foram Alemãzinha
e Schoenmann, com 195,5 e 188,5 g de frutos por metro linear. O maior SST foi observado
nas cultivares Autum Bliss e Bababerry, que também foram as que apresentaram maior acidez.
Heritage e Fall Gold apresentaram os maiores valores de ratio. Conclui-se que as cultivares
Alemãzinha, Schoenmann, Golden Bliss, Heritage, Polana e Fall Gold podem ser
recomendadas para o cultivo na região em estudo.
Termos de indexação: Rubus idaeus; pequenas frutas; adaptação
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O Brasil é o maior produtor de figos da América do Sul, porém o cultivo comercial
brasileiro da figueira baseia-se na plantação de uma única cultivar, o Roxo-de-Valinhos,
resultando em sérios problemas relativos a pragas e doenças. Uma vez que há variações
epigenéticas na interação planta-patógeno, principalmente por meio da regulação gênica,
o presente trabalho objetiva realizar a caracterização in vivo de acessos de figo, por meio
da análise de incidência natural de ferrugem, correlacionada ao seu perfil epigenômico, a
fim de subsidiar trabalhos de conservação, melhoramento genético e produção da cultura.
O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, constituído por 44
tratamentos, sendo cada acesso considerado um tratamento, com dois blocos e três
plantas por parcela, totalizando 264 plantas, cultivadas em espaçamento adensado de 1,5
m x 1,5m. Foram realizadas análises de porcentagem de área foliar coberta por pústulas e
quantificação do conteúdo de metilação genômica global dos acessos. A análise dos
componentes principais dos dados da caracterização dos acessos foi realizada por meio
da matriz de correlação residual obtida pela análise de variância conjunta utilizando o
programa GENES. A análise conjunta dos dados demonstrou que a metilação e a
incidência de ferrugem em folhas, quando observadas na mesma fase fenológica da
planta, se correlacionam, apresentando evidências iniciais de mesmas cargas fatoriais de
pressão nos genótipos, com a premissa de comportamento semelhante nos mesmos,
indicando que, além do fator genético, fatores abióticos também são responsáveis pelas
alterações no fenótipo das plantas, evidenciando a plasticidade fenotípica das mesmas.
Termos de indexação: Ficus carica L., Cerotelium fici, epigenética
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O melhoramento genético vem buscando novas cultivares de macieira que
possuam baixa necessidade de frio hibernal (BNFH), ou seja, cultivares mais
precoces e com frutos que apresentem qualidades como: coloração, tamanho,
aparência, textura, aroma e boas qualidades físico-químicas. O presente estudo
teve como objetivo a caracterização de cinco acessos promissores de macieira
(PR2.40; PR2.31; PR2.26; PR2.13 e PR2.70) referente à BNFH e características
físico-químicas dos frutos. Cada genótipo é representado por quatro plantas, e
cada planta compõe uma unidade experimental. As avaliações de fenologia
foram realizadas semanalmente, sendo: início de brotação, pleno florescimento
e frutos maduros, após a colheita os frutos foram avaliados com base em
protocolos de pós-colheita, como: diâmetro transversal e longitudinal, teor de
brix, teste de iodo-amido, acidez e firmeza de polpa. Para a produtividade, foram
colhidos e pesados todos os frutos de cada planta avaliada. Os resultados
fenológicos mostraram que os genótipos foram considerados precoces com ciclo
inferior a 104 dias. A precocidade dos genótipos pode ser associada à sua
BNFH, proporcionando uma colheita antecipada e consequentemente
comercialização dos frutos com preço superior. O genótipo que apresentou
melhor produtividade foi o PR2.70 com produção de 13 ton/ha-1. Com relação a
qualidade pós-colheita, os genótipos apresentaram boas características, porém
o genótipo PR2.40 apresentou baixa firmeza de polpa com valor inferior a 10
Lb/pol2, sendo a preconizada de 17 a 19 Lb/pol2, fator não desejado, interferindo
na vida útil no armazenamento, entretanto esta característica pode ser
trabalhada através do melhoramento genético.
Termos de indexação: Malus domestica Borkh., fenologia, precocidade.
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A murcha-de-ceratocystis é uma doença sistêmica, cujos sintomas observados
em plantas e frutos de kiwizeiro são: amarelecimento foliar e murcha e seca de
ramos. Essa doença tem dizimado os pomares de kiwi na região da Serra
Gaúcha. As plantas infectadas reduzem a produção e os frutos perdem tamanho,
tonando-os impróprios para a comercialização. O presente estudo visou avaliar
e selecionar híbridos de kiwizeiros quanto à resistência a murcha-de-ceratocystis
em diferentes populações de kiwizeiros. A inoculação do patógeno foi realizada
empregando mudas de kiwizeiro com 60 dias de idade, correspondente a sete
populações compostas de híbridos de meio-irmãos de kiwi. As populações foram
geradas a partir de cruzamentos livres com os genitores femininos Bruno,
Elmwood, Farroupilha, Golden King, Hayward, MG 06 e Yellow Queen. Os
resultados mostraram que as populações de kiwizeiro foram majoritariamente
suscetíveis à Ceratocystis fimbriata, embora também haja indivíduos com
fenótipo resistente, em menor proporção. Indivíduos da população de Hayward
e Yellow Queen apresentaram maior resistência à Ceratocystis fimbriata. Em
contrapartida, indivíduos da população de Golden King mostraram-se menos
resistentes ao fungo. Este trabalho indica haver potencial de resistência a
Ceratocystis fimbriata entre genótipos de kiwizeiro, para avanços do programa
de melhoramento genético visando a identificação de fontes de resistência à
mucha-de-ceratocystis em kiwizeiro.
Termos de indexação: melhoramento genético, patógeno, Actinidia sp.
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Na última década a antracnose vem comprometendo produtividade e longevidade das
plantas de caqui. O objetivo deste trabalho foi avaliar a severidade da antracnose em
frutos das cultivares de caqui Rama Forte, Kyoto, Fuyu, Califórnia Fuyu e Suruga nas
condições de pós-colheita. Foi realizada a inoculação de um disco de ágar batata
dextrose (BDA) contendo um isolado fúngico de Colletotrichum horii, sobre um ferimento
de 3 mm de profundidade feito com agulha histológica. As frutas foram mantidas em
câmara úmida à 25 ± 2 ° C com fotoperíodo de 12 horas e umidade superior a 90% por 11
dias. O experimento foi casualisado em 25 pontos (5 cultivares x 5 repetições). Foram
realizadas medições diárias dos diâmetros da lesão e posteriormente calculou-se a área
abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), período de incubação e de latência
(PI e PL) de cada variedade. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA)
e as médias foram comparadas usando o teste Tukey (p≤0,05). Todos os frutos de caqui
desenvolveram a doença, mas diferiram na agressividade e nas variáveis epidemiológicas
PI e PL. Os frutos da variedade Rama Forte foram os mais sensíveis à doença
(AACPD=149,69; PI=4; PL=6). Não foi constatada diferença na severidade da doença nas
variedades Kyoto (AACPD=110,50; PI=3; PL=5) e Fuyu (AACPD=110,08; PI=4; PL=7). Os
frutos das cultivares Califórnia Fuyu (AACPD=85,70; PI=5; PL=7) apresentaram menor
severidade da doença do que as três anteriores, enquanto os frutos da variedade Suruga
(AACPD=73,15; PI=5; PL=7) foram os mais tolerantes ao patógeno.
Termos de indexação: Rama Forte, Kyoto, Fuyu, Califórnia Fuyu, Suruga
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Plantas bem nutridas desde o seu desenvolvimento inicial podem expressar o seu potencial
genético com mais facilidade, uma vez que, apresentam condições adequadas para seu
crescimento. Com esse estudo, objetivou-se analisar a influência da adubação potássica
no desenvolvimento inicial de mudas de Physalis peruviana. O trabalho foi implementado
na cidade de Ponta Grossa-PR, em casa de vegetação nas dependências do IDR-Paraná,
em janeiro de 2021. O delineamento experimental empregado foi em blocos casualizados,
delimitando cinco doses de cloreto de potássio, aplicadas semanalmente, totalizando
quatro adubações, sendo elas 0; 0,55; 1,1; 1,65 e 2,2 g recipiente-1, com quatro repetições
de três mudas por tratamento. Os dados resultantes foram submetidos análise de variância
e regressão pela plataforma Rstudio. Foram analisadas a altura, número de folhas, diâmetro
de caule e comprimento de raiz das mudas, 35 dias após o transplante. Não foi observado
significância em nenhuma das variáveis analisadas, sendo que a altura de planta variou
entre 60,07 a 72,55 cm, o número de folhas entre 19,67 e 23,97 folhas, o diâmetro de caule
entre 0,74 a 0,85 cm e o comprimento de raiz entre 60,96 e 64,63 cm para as doses
testadas. A adubação potássica até a dose de 2,2 g recipiente -1, não influenciou no
desenvolvimento inicial de mudas de fisális nesse trabalho, sendo indicado mais estudos
relacionados a dosagem e época de adubação potássica para esta cultura.
Termos de indexação: Physalis peruviana, potássio, manejo.
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O interesse em conhecer a melhor combinação dos fatores que afetam o enraizamento de
estacas de porta-enxertos de videira é alimentado pela possibilidade de estabelecer
condições mais adequadas ao enraizamento de estacas para formação de plantas mais
vigorosas. O estudo objetivou elaborar uma recomendação mais clara e objetiva para o
sucesso na produção de mudas de videira a partir de um levantamento bibliográfico sobre
os fatores que afetam o enraizamento de estacas de porta-enxertos da cultura. Foram
levantados dados de 55 artigos científicos oriundos de diversos países. Os fatores que
afetam o enraizamento de estacas de videira – concentração de auxina; tempo de imersão;
tipo de estaca; comprimento de estaca; auxina utilizada; porta-enxerto; substrato e
presença ou não de folhas – foram definidos como variáveis independentes e os dados
agrupados e analisados com ferramentas do Excel. Os resultados mostraram que as
estacas lenhosas possibilitam as maiores percentagens de enraizamento em comparação
às estacas semilenhosas e herbáceas. Esse resultado possivelmente ocorre devido ao uso
de auxina exógena aplicada em estacas lenhosas. Nas estacas de origem semilenhosa e
herbácea, a presença de folhas é indispensável para que o enraizamento seja satisfatório.
Conclui-se, então, que os melhores resultados de enraizamento são obtidos com estacas
de origem lenhosa. Mesmo que a necessidade de aquisição de auxina exógena seja menor
em materiais de origem semilenhosa e herbácea, o custo de produção de mudas a partir
desses materiais ainda é maior, devido à necessidade de adaptação - com nebulização dos ambientes de produção dessas mudas.
Termos de indexação: Auxinas, folhas, mudas.
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Ceratonia siliqua uma espécie típica da região mediterrânea e apresenta aspectos
nutricionais benéficos na dieta humana. O objetivo da presente pesquisa foi estudar sua
multiplicação a partir da miniestaquia caulinar com diferentes concentrações de ácido
indol butírico (IBA). Os propágulos foram coletados num minijardim pré-existente, nas
quatro estações do ano de 2020 e, confeccionados com 4±1 cm de comprimento, corte
em bisel na base e reto na porção apical, mantendo-se um par de folíolos reduzidos à
metade. As bases dos propágulos foram submetidas aos tratamentos com IBA, sendo: 0
mg L-1, 1500 mg L-1, 3000 mg L-1 e 4500 mg L-1, sendo posteriormente plantadas em
tubetes de 53cm³ preenchidos com vermiculita e avaliadas após 50 dias. Analisou-se a
porcentagem de enraizamento, número e comprimento de raízes/miniestaca. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, num esquema fatorial 4x4
(estações do ano;concentrações de IBA). O enraizamento apresentou taxas acima de
80% em todas as estações, salvo no outono (36,32%). C. siliqua apresentou sensibilidade
à variação climática, com redução de 2,87°C dentre os períodos de maior enraizamento
em comparação com o menor. O uso de 4500 mg L-1 auxiliou beneficamente a
rizogênese. O número e comprimento de raízes foram maiores na coleta da primavera
(11,97; 7,81cm). A aplicação de IBA influenciou positivamente o número de raízes,
independente da concentração. Já o comprimento foi maior com uso de 1500 mg L-1 IBA.
Para melhor enraizamento adventício, recomenda-se a multiplicação da alfarrobeira na
estação da primavera com uso de 3000 mg L-1 IBA.
Termos de indexação: alfarrobeira; produção de mudas; metabolismo Vegetal.
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O fornecimento adequado de luz é fundamental para o bom desenvolvimento
das plantas in vitro, desta forma os diodos emissores de luz (LED) se tornam
uma das principais alternativas a serem utilizadas no cultivo in vitro, uma vez que
os LEDs oferecem comprimento de onda especifico, maior qualidade e
quantidade de luz para as plantas, maior durabilidade e maior economia de
energia. Assim, o objetivo desse trabalho foi determinar o melhor espectro de luz
LED na multiplicação in vitro da videira ‘Southern Home’. Desse modo, brotações
já estabelecidas in vitro foram excisadas em segmentos nodais com uma gema
e uma folha, sendo posteriormente inoculados em meio WPM modificado
acrescido de 1 μM de ZEA e acondicionados em sala de crescimento com
temperatura e fotoperíodo controlado durante 59 dias sob luzes de LED branca,
azul, vermelha, verde e amarela. As diferentes luzes testadas não promoveram
diferença significativa nas plantas quanto ao teor de clorofila a, b e total,
porcentagem de brotação, número de brotação e comprimento de raízes,
todavia, a luz de LED azul promoveu maior número de gemas e folhas por
brotação (6,5), maior porcentagem de enraizamento (90,0) e maior número de
raízes por brotação (2,52). Este resultado pode ser decorrente do fato que a luz
azul participa da regulação de vários processos metabólicos nas plantas como:
trocas gasosas, desenvolvimento dos cloroplastos, fototropismo e regulação
estomática. Conclui-se que o espectro de luz LED azul permite um bom
desenvolvimento in vitro da videira ‘Southern home’ na etapa de multiplicação.
Termos de indexação: cultura de tecidos, diodo emissor de luz, Vitis.
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Aegiphila brachiata Vell., conhecida como peloteiro, é uma espécie arbustivo-arbórea nativa
do bioma Mata Atlântica do sul e sudeste brasileiro, com potencial para reflorestamento de
áreas degradadas, como planta alimentícia e medicinal, mas existem poucos trabalhos que
elucidem sua propagação, tanto sexuada como assexuada. Visando a elaboração de um
protocolo de propagação vegetativa de A. brachiata, objetivou-se avaliar a viabilidade da
técnica de estaquia a partir de ramos herbáceos (Experimento I) e semilenhosos
(Experimento II). O material foi coletado a partir de 20 árvores adultas no município de
Bocaiuva do Sul (Paraná, Brasil). Para ambos os experimentos, as estacas foram coletadas
na primavera (outubro/2019) e verão (janeiro/2020) e submetidas a tratamentos com ácido
indol butírico (IBA) (0, 3000, 6000, 9000, 12000 mg L-1), sendo mantidas em casa de
vegetação por 60 dias. Foram avaliadas as variáveis: porcentagem de estacas enraizadas,
número e comprimento das três maiores raízes por estaca, porcentagem de estacas vivas,
com calos, mortas e manutenção das folhas nas estacas. No Experimento I, a taxa de
sobrevivência foi ao redor de 20%. As duas estações do ano apresentaram diferença
significativa para formação de calos, que foi maior durante o verão (17,7% contra 4,3% na
primavera). A aplicação de IBA, nas condições estudadas, não levou a nenhuma diferença
significativa nas variáveis analisadas. O Experimento II apresentou 100% de mortalidade.
Não foram obtidos resultados satisfatórios para a propagação da espécie com propágulos
coletados de material adulto, se fazendo necessários novos estudos para a elaboração de
um protocolo de propagação viável.
Termos de indexação: peloteiro, propagação vegetativa, estação do ano.
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A flutuação da concentração de minerais durante o processo rizogênico ajuda a elucidar
índices produtivos, como o enraizamento adventício. O objetivo da pesquisa foi desvendar
questões minerais durante o processo rizogênico de Ceratonia siliqua (alfarrobeira).
Foram coletadas folhas dos propágulos durante a coleta e avaliação de experimentos de
propagação vegetativa via miniestaquia caulinar nas quatro estações do ano de 2020, as
quais receberam fertirrigação quinzenal. Posteriormente, as folhas foram secas,
maceradas e analisadas via espectrômetro de absorção atômica no comprimento de onda
de 213,9nm, para determinação dos teores endógenos de zinco. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado com triplicada. A concentração de zinco
apresentou um padrão ao longo das quatro estações do ano. No período da coleta dos
propágulos, a concentração foi inferior, numericamente, quando comparada ao período de
avaliação, após 50 dias. O nível de enraizamento foi superior a 80% em todas as
estações do ano, salvo no outono, com média de 36%. No entanto, a redução do
enraizamento não alterou o padrão de apresentação do zinco, e sim os teores do mesmo,
uma vez a primavera (85,00; 100,00 mg/Kg), verão (59,00; 123,33 mg/Kg) e inverno
(70,67;102,00 mg/Kg) apresentam maior amplitude numérica quando comparados ao
outono (65,67; 84,67 mg/kg), respectivamente. Uma vez que o zinco atua em diversas
rotas metabólicas como na manutenção da RNA polimerase, no arranjo SODCuZn, este
micronutriente é um grande aliado no processo rizogênico. Assim, é possível perceber
uma relação direta entre o enraizamento e concentração de zinco no tecido foliar da
alfarrobeira.
Termos de indexação: minerais, enraizamento, alfarrobeira.
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A enxertia de A. angustifolia mostrou resultados promissores nos últimos anos, trazendo à
tona a expectativa de se preservar a espécie em paralelo à possiblidade de produção
comercial, afastando-a da extinção. Nesse contexto, pesquisas envolvendo a enxertia
entre A. angustifolia e outras espécies de araucária também estão sendo realizadas. Uma
enxertia ainda pouco estudada é a de A. araucana sobre A. angustifolia. Neste trabalho,
estudou-se a enxertia de A. araucana sobre A. angustifolia utilizando-se a técnica de
enxertia por placagem. Para a realização deste estudo, foram enxertadas 52 mudas de
um ano e meio de idade, utilizando-se propágulos de enxertos de 1 ano e 8 meses e 10
meses. Avaliou-se o índice de sobrevivência da enxertia de A. araucana sobre A.
angustifolia e o crescimento dos enxertos. Aos 100 dias após a enxertia, apareceram as
primeiras brotações e os exemplares apresentaram boa cicatrização, demonstrando
compatibilidade genética com o porta-enxerto. O crescimento de A. araucana mostrou-se
promissor via enxertia sobre A. angustifolia, sugerindo viabilidade na utilização da técnica
para a formação de mudas de A. araucana.
Termos de Indexação: enxertia, araucária, propagação vegetativa.
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O estudo da produção de mudas é importante quando se busca inovação no cultivo e
produção de pitaya. Objetivou-se avaliar a influência de diferentes concentrações de ácido
giberélico e do estádio de maturação de frutos na germinação de sementes e vigor de
plântulas de pitaya, visando a qualidade fisiológica de mudas produzidas a fim de
subsidiar trabalhos de melhoramento genético da espécie. O experimento foi conduzido
no Laboratório da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira – FEIS/UNESP. Foram
utilizadas sementes de frutos de pitaya em dois estádios de maturação (fisiologicamente
maduros e conservados à 10°C em BOD por 3 meses), tratadas com diferentes
concentrações de GA3: 0, 50, 100 e 500 mg L-1 . As variáveis analisadas foram: primeira
contagem de germinação/emergência, germinação/emergência(%), comprimento de
plântulas, massa fresca e seca de plântulas e Índice de Velocidade de
Germinação/Emergência. Procedeu a ANOVA pele teste F (p<0,05), além de dados
ajustados a regressão polinominal apresentando significância ao teste de Tukey (p<0,05).
Observou-se influência no armazenamento de frutos nos processos em função das
concentrações de GA3. Assim, sementes extraídas de frutos maduros; semeadas nas
condições do presente estudo, recomenda-se utilizar GA3 para incrementar a emergência
e o vigor das plântulas, com doses ótimas entre 150 e 300 mg L -1 . Caso necessário
armazenar os frutos para posterior retirada de sementes, é imprescindível a utilização, em
doses maiores do que no primeiro, sendo de, no mínimo, 500 mg L-1.
Termos de indexação: Hylocereus undatus, reguladores vegetais, produção de mudas.
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Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntzeé uma espécie dióica com sementes recalcitrantes,
possui alta variabilidade e longos períodos para atingir sua maturidade reprodutiva fatores
que limitam o estabelecimento de pomares clonais de sementes. Para suprir tais desafios,
objetivou-se avaliar a influência do sexo e da procedência das matrizes na sobrevivência
e emissão de brotações desta espécie. O experimento foi realizado em Ivaí, Paraná, com
porta-enxertos produzidos em vasos de 3.780 cm3, a partir de sementes coletadas em
matrizes regionais. Após 18 meses foram selecionadas matrizes do sexo feminino e
masculino oriundas de jardim clonal de campo localizado em Colombo, Paraná, das quais
foram coletadas brotações epicórmicas. No mês de dezembro/2019 foi realizada a
enxertia por meio da técnica borbulhia de placa com gemas de 4,0 ± 1,0 cm. Após a
enxertia, as mudas foram alocadas em casa de sombra (50% de sombreamento), com
irrigação diária, por 120 dias, posteriormente transferidas para pleno sol. Aos 60, 90, 120,
150, e 180 dias após a enxertia foram avaliadas a sobrevivência e aos a 120, 150 180
dias após a enxertia o número de enxertos brotados. Observou-se diferença significativa
entre matrizes, relação com a precedência ou sexo. As matrizes F36, F29, F4, F31 e F12
apresentaram sobrevivência acima de 88% aos 180 dias após enxertia. Houve grande
variação na emissão de brotos, com as matrizes F28, F12, F25, F36, M13, M12, F31, M16
e F29 superiores as demais, com até 92% de emissão de brotações em F29.
Termos de indexação: Clonal silviculture, patch grafting technique, vetative propagation.
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Os fungos micorrizicos arbusculares (FMA) são microorganismos benéficos importantes
para o desenvolvimento das videiras e outras espécies vegetais, contribuindo na absorção
de água e nutrientes. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da inoculação de
espécies de FMA em estacas enraizadas de porta-enxertos de videira da variedade “IAC
766” em casa de vegetação. Foram coletadas estacas lenhosas do centro de estação
experimental do Canguiri da Universidade Federal do Paraná, e foram enraizadas por 45
dias em tubetes plásticos de 133 cm3, contendo vermiculita de textura média. Após o
enraizamento as estacas foram transplantadas em sacos plásticos de três litros com
mistura de substrato comercial e areia lavada na proporção 1:1. As estacas foram
inoculadas com 30 g de material com as espécies Gigaspora margarita, Rhizophagus
intraradices, Acaulospora scrobiculata e testemunha (sem FMA). Os tratamentos foram
distribuídos aleatoriamente em delineamento inteiramente casualizado, com oito
repetições para cada tratamento. Após 90 dias da inoculação foi avaliada a percentagem
de colonização das raízes. A colonização radicial foi favorecida pela inoculação das
espécies de FMA, destacando-se a espécie Acaulospora scrobiculata (colonização de
49% das estacas), contribuindo para o maior crescimento das mudas.
Termos de indexação: colonização radicial, estacas, simbiose.
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O mamão (Carica papaia L.) é uma das frutas mais cultivadas no Brasil, e com o passar
dos anos vem crescendo os esforços para melhorar a eficiência da cultura. Os fungos
micorrízicos arbusculares (FMAs), em simbiose com o sistema radicular das plantas,
auxilia na absorção de nutrientes, podendo trazer grandes melhorias aos aspectos
morfofisiológicos do mamoeiro. Objetivou-se avaliar a interação de sementes de mamão
tratadas com FMAs, visando a formação de mudas mais sadias, a fim de subsidiar
trabalhos de manejo e produção da cultura a campo. O experimento foi instalado na
Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas FCAT/UNESP, Câmpus de Dracena, no
setor de Fruticultura, em delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC),
contendo três tratamentos, sendo eles: T0 – controle, não possuindo nenhuma
inoculação, apenas o substrato não autoclavado; T1 - inoculação das sementes com
Gigaspora rosea + Gigaspora margarita (GR+GM); e T2- inoculação das sementes com
Rhizophagus clarus (RC), possuindo 36 repetições, com 3 sementes em cada célula.
Avaliou-se índice de velocidade de emergência, porcentagem de emergência, tempo
médio de emergência, diâmetro de caule, comprimento da parte aérea e radicular,
fitomassa fresca e seca total, taxa de crescimento relativo e colonização micorrizica.
Houve uma alta taxa de simbiose entre mudas de mamão com FMAs Rhizophagus clarus
e Gigaspora rosea + Gigaspora margarita. Observou-se um aumento na velocidade de
emergência (VE) e uma diminuição no tempo de emergência (TME) em relação ao
controle, além de incremento em características morfofisiológicas das mudas,
evidenciando seu uso benéfico para uma produção de maior qualidade.
Termos de indexação: Carica papaya L., fungos micorrízicos arbusculares, simbiose
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As cultivares de pêssego de maturação precoce dificilmente germinam devido a
imaturidade do embrião. Uma alternativa para resolver esse impasse seria a
cultura de embriões in vitro, que oferece condições para concluir o
desenvolvimento das sementes e a germinação. Para isso, testou-se alguns
protocolos e meios de cultura, buscando atender as demandas nutricionais e
hormonais do embrião. O objetivo do trabalho foi testar meios de cultura e
concentrações de BAP a fim de aumentar a porcentagem de germinação de
embriões e mudas viáveis de pessegueiro ‘BRS Kampai’, evitando possíveis
anomalias no processo. O experimento foi realizado no Laboratório de Cultura
de Tecidos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato
Branco. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, em fatorial
2x5, com quatro repetições, sendo a parcela representada por 15 embriões. Os
meios de cultura testados foram MS e WPM com cinco concentrações de BAP
(0, 1, 2, 3 e 4 mg L-1). No período in vitro, as sementes foram avaliadas em
relação ao início da germinação por meio de atribuição de notas e
desenvolvimento dos embriões, medindo os comprimentos de caulículo e
radícula principal. No período de aclimatização, avaliou-se as plântulas em
relação à sobrevivência, comprimento do caule, plântulas viáveis e formação de
rosetas. Por fim, pode-se concluir que o meio de cultura MS na concentração de
1 mg L-1 de BAP possibilitou maior porcentagem de germinação e plântulas
viáveis para ‘BRS Kampai’.
Termos de indexação: Prunus persica, cultivo in vitro, cultivo de embriões.
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Ceratonia siliqua L. (Fabaceae), conhecida popularmente como alfarrobeira, é uma
espécie de grande importância econômica, sendo considerada um alimento funcional, que
apresenta propriedades antioxidantes, anticarcinogênicas, antimutagênicas e
antimicrobianas. No entanto, em seu cultivo, a germinação via seminal apresenta
obstáculos devido ao tegumento rígido da semente. Assim, o objetivo deste trabalho foi
verificar o sucesso da propagação vegetativa via miniestaquia utilizando 4 concentrações
de ácido indol butírico (IBA) (0 mg L-1, 1000 mg L-1, 2000 mg L-1 e 3000 mg L-1) em solução
50% hidroalcoólica. O experimento foi conduzido num delineamento inteiramente
casualizado com 4 repetições de 20 miniestacas por unidade experimental, totalizando 320
miniestacas, durante a estação do inverno/2021. Decorridos 90 dias em casa de
vegetação, a porcentagem de enraizamento aumentou proporcionalmente conforme a
concentração de IBA, de 1,3% (0 mg L-1) para 13,8% (1000 mg L-1), até o máximo de 23,8%
(2000 mg L- 1), reduzindo para 16,3% em 3000 mg L-1. O maior comprimento médio das
raízes também ocorreu em 2000 mg L-1 atingindo 7,1 cm. O maior número médio de
raízes/miniestaca (3,8) ocorreu na concentração de 3000 mg L-1 de IBA, bem como a maior
porcentagem de miniestacas com novas brotações (31,3%). Apenas o tratamento com
3000 mg L-1 de IBA apresentou 1,3% de mortalidade. Em todos tratamentos, a presença
de calos foi inexistente e a taxa de miniestacas com folhas originais atingiu valores acima
de 97%. Portanto, para a propagação vegetativa de C. siliqua, recomenda-se o uso de
2000 mg L-1 de IBA.
Termos de indexação: alfarrobeira, propagação vegetal, estaquia.
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A produção de mudas de mirtileiro deve ser realizada de forma vegetativa, sendo a
estaquia um dos processos mais utilizados. Esta pesquisa buscou identificar a melhor
concentração de ácido indolbutírico em quatro épocas de coleta, para o enraizamento de
miniestacas advindas de minijardim clonal da cultivar Bluegem, proveniente de
micropropagação. Os tratamentos foram cinco concentrações de ácido indolbutírico (0,
2000, 4000, 6000 e 8000 mg L-1) em solução hidroalcóolica 50%, com 5 repetições
contendo 10 miniestacas por parcela, nas quatro coletas realizadas entre outubro de 2020
e abril de 2021. Aos 60 dias de cada instalação foi realizada a avaliação de miniestacas
enraizadas, miniestacas com brotações, retenção de folhas, miniestacas mortas,
miniestacas com calos e massa seca das raízes, posteriormente os dados foram
analisados pela regressão polinomial. Quanto ao enraizamento de miniestacas, as
melhores épocas de coleta foram a primeira e a quarta, com os melhores resultados nas
concentrações 4000 e 8000 mg L-1 respetivamente, chegando a mais de 70% de
enraizamento e com as taxas mais baixas de miniestacas mortas, diferentemente da
segunda e terceira coleta. Quanto a massa seca de raízes, a primeira e segunda coleta
tiveram maiores produções de raízes, pois embora o enraizamento na quarta coleta tenha
sido superior, a massa seca de raízes foi menor, provavelmente em decorrência da
proximidade do período de dormência da espécie. Desta forma, a melhor época de coleta
foi a primeira por conta do número de miniestacas enraizadas e a massa seca das raízes,
na concentração de 4000 mg L-1.
Termos de indexação: Ácido indolbutírico, Mirtilo, Propagação vegetativa.
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O mirtileiro é uma espécie de clima temperado, que possui grande potencial de
desenvolvimento no Brasil. A capacidade produtiva depende inicialmente do
estabelecimento da cultura e uma das opções para a obtenção de mudas é a
micropropagação. O objetivo deste estudo foi induzir a organogênese de explantes não
meristemáticos (foliares) da cultivar Bluegem. Os reguladores vegetais utilizados foram
Thidiazuron (TDZ), 6-(g-g-dimethylallylamino)-purine (2iP), 6-benzylaminopurine (BAP) e
Zeatina (ZEA) nas concentrações 0; 0,5; 2,5; 5; 10; 20 μM em meio de cultura Woody
Plant Medium (WPM). A avaliação foi realizada após 12 semanas pelo número de
explantes com brotações, explantes com calos e explantes oxidados, além do número de
brotações pequenas por explante e número de brotações com folhas. A utilização de TDZ,
seguido de Zeatina apresentaram efeito positivo para a quantidade de explantes oxidados
e explantes com resposta. Para a variável número de brotações pequenas o melhor
resultado foi obtido com TDZ na concentração 20 μM, com média de 4,62 brotações por
explante, já em relação ao número de brotações com folhas o melhor tratamento foi para
TDZ, com média de 8,8 brotações com folha por explantes, para a concentração de 0,5
μM. Para a Zeatina a melhor resposta foi para a concentração de 20 μM com 3,75
brotações com folhas por explante, sendo que os reguladores 2iP e BAP não foram
satisfatórios. Desta forma os melhores resultados foram encontrados com TDZ na
concentração de 20 μM, seguido de Zeatina na concentração 20 μM.
Termos de indexação: Micropropagação, Mirtilo, Pequenas frutas.
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A Araucaria angustifolia, comumente conhecida pinheiro Brasileiro ou pinheiro do
Paraná, é a principal representante das espécies coníferas nativa do Brasil com
grande importância econômica tanto para a produção de pinhão quanto de madeira.
A qualidade das mudas de araucária produzidas por meio de semente destaqua-se a
escolha do substrato por contribuir tanto na qualidade final das mudas quanto no
momento do replantio em campo definitivo. O objetivo do presente trabalho foi
avaliar a percentagem de germinação de sementes de araucária em substrato
preparado, por composto de terra vermelha de barranco, matéria orgânica composta
da decomposição de diferentes frutíferas e serragem fina, misturadas em proporções
iguais. O experimento foi conduzido em viveiro na localidade de Bom Jardim,
pertencente a região serrana do estado do Rio de Janeiro. As sementes foram
selecionadas a partir de matrizes da região, foram coletadas maduras, foram
mantidas por 24 horas em água, e semeadas enterrando-as em dois terços da
semente no ângulo de 45°, foram irrigadas manualmente a cada 24 horas. Após 25
dias foram observadas as primeiras sementes germinadas, e aos 45 dias foi obtida a
germinação de 98%. O substrato utilizado resultou em boa homogeneidade e bom
vigor nas mudas produzidas de araucária.
Termos de indexação: sementes, substratos, propagação.
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Aegiphila brachiata Vell. (peloteiro) é uma espécie florestal nativa do Brasil, de grande
importância no reflorestamento de ecossistemas degradados, além de possuir potencial
alimentício por meio do seu fruto, sendo considerada uma planta alimentícia nãoconvencional (PANC). Devido à ausência de informações no que tange à produção de
mudas da espécie, o presente estudo objetivou avaliar o potencial rizogênico de A.
brachiata a partir de estacas oriundas de material rejuvenescido. Ramos herbáceos foram
coletados de jardim clonal a campo, pertencente à Embrapa Florestas em Colombo-PR,
com exemplares de 2 anos de idade, mantidos em condição de poda periódica. As coletas
ocorreram nas quatro estações do ano de 2019 (primavera, verão, outono e inverno) e, a
partir do material coletado, foram confeccionadas estacas caulinares, submetidas a
tratamentos com ácido indol butírico (IBA) (0, 2000, 4000, 6000, 8000
mg L-1) e mantidas em casa de vegetação por 45 dias. Não houve enraizamento de
estacas nas estações outono e inverno. A maior porcentagem de enraizamento foi obtida
na primavera (25,25%) diferindo estatisticamente do verão (17,50%). Não foi observada
diferença estatística no enraizamento das estacas em relação às diferentes
concentrações de IBA; no entanto, notou-se um acréscimo no enraizamento com o
aumento da concentração de IBA, com enraizamento de 18,12% na testemunha e 28,75%
na concentração de 6000 mg L-1. Desta forma, conclui-se que a estaquia por meio de
propágulos provenientes de material rejuvenescido coletados na primavera é viável para
produção de mudas do peloteiro, sendo necessários novos estudos que visem a
otimização da rizogênese.
Termos de indexação: estaquia, estação do ano, espécie nativa.
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Ceratonia siliqua é uma espécie nativa do continente europeu, produzida comercialmente
em 16 países como Itália, Portugal, Austrália e Califórnia. O objetivo da presente pesquisa
foi estudar a multiplicação de C. siliqua em território nacional a partir da técnica de
propagação vegetativa via miniestaquia com a aplicação de diferentes concentrações de
ácido indol butírico (IBA). Os propágulos foram coletados num minijardim na estação do
inverno/2019, confeccionados com 4±1 cm de comprimento, corte em bisel na base e reto
na porção apical, mantendo-se um par de folíolos reduzidos à metade. As bases dos
propágulos foram submetidas a diferentes tratamentos com IBA, sendo: 0 mg L-1, 3000
mg L-1, 6000 mg L-1 e 9000 mg L-1. O plantio foi realizado em tubetes de 53cm³
preenchidos com vermiculita de granulometria fina e a avaliação ocorreu após 90 dias de
permanência em casa de vegetação. Foram analisadas a porcentagem de enraizamento,
número e comprimento de raízes/miniestaca. O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado. O enraizamento foi inversamente proporcionar ao aumento da
concentração de IBA, apresentando a maior média com aplicação de 3000 mg L-1 IBA
(80,77%) e, a menor com 0 mg L-1 IBA (61,53%). Já o número de raízes foi proporcional
ao aumento da concentração de IBA, com o máximo de 9 raízes com 9000 mg L-1. O
comprimento das raízes foi em média de 2,77cm de raízes por miniestaca, não
apresentando significância estatística. Para melhor enraizamento adventício em
miniestacas de C. siliqua recomenda-se o uso de 3000 mg L-1.
Termos de indexação: Alfarrobeira, Enraizamento, Ácido indol butírico.
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A classificação dos nutrientes em faixas de suficiência é importante parâmetro
na interpretação da fertilidade de um solo, para quantificar a adubação e
obtenção de maior de produtividade e qualidade. Com o objetivo de estudar as
classes nutricionais dos solos encontrados na região, nos anos de 2017 e 2019
foram coletados 197 e 162 amostras de solo, respectivamente, de 0-20 cm e
analisadas em laboratório credenciado na Rolas. De acordo com a
classificação descrita no manual de calagem e adubação do Núcleo Regional
Sul de Ciência do Solo, em 2017, 1,02% dos solos apresentavam teores baixos
de K, 3,05% teores médios, 48,22% altos e 47,72 muito altos. No ano de 2019,
1,23% dos solos estavam com os teores baixos de K, 29,63%, altos e 69,14%,
muito altos. Para Ca e Mg, nos dois anos estudados, 100% dos solos
apresentaram níveis altos, sendo que para esses dois nutrientes não existe a
classificação “muito alto”. Para K, percebe-se uma pequena porcentagem de
solos nas classes baixo e médio, as quais são consideradas insuficientes. Uma
boa porcentagem dos solos está em níveis adequados de K, que são os níveis
altos, no entanto, verifica-se uma grande porcentagem dos solos na classe
muito alto, nos dois anos, o que caracteriza um consumo de luxo desse
nutriente, o que normalmente não se converte em maior produtividade da
videira. Para Ca e Mg, os teores altos nos dois anos ocorrem devido a calagem
realizada antes do plantio, no entanto, mais informações devem ser obtidas a
esse respeito.
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A bananeira necessita para seu adequado crescimento e para se obter produções
satisfatórias bons níveis de nutrientes disponíveis no solo e estes podem ser fornecidos via
adubação mineral, orgânica ou ainda num sistema integrado entre elas. O presente trabalho
objetivou avaliar a eficiência da complementação da adubação mineral com adubo orgânico
em bananeira. O experimento foi conduzido na fazenda experimental da APTA, Polo
Regional Vale do Ribeira entre maio/2019 e julho/2021, onde foram avaliados 2 ciclos de
produção da bananeira ‘Grand Naine’. O delineamento experimental foi em blocos ao
acaso, com quatro tratamentos em cinco blocos, sendo os tratamentos constituídos de
adubação mineral com adição de fertilizante orgânico Adubasul®: T1 (testemunha) =
adubação mineral; T2 = adubação mineral + 2 kg adubo orgânico (1 aplicação ao ano); T3
= adubação mineral + 2 kg adubo orgânico (2 aplicações ao ano); T4 = adubação mineral
+ 3 kg adubo orgânico (2 aplicações ao ano). Nos dois ciclos de produção não foi observada
influência dos tratamentos no crescimento das plantas, porém houve aumento no porte das
plantas do primeiro para o segundo ciclo, onde a altura passou de 2,63 para 3,11 m e o
diâmetro do pseudocaule de 21,67 para 24,87 cm. Também foram observados incrementos
nos parâmetros de produção entre os ciclos. A complementação da adubação com
fertilizante orgânico foi eficaz no suprimento de nutrientes ao bananal, atingindo
produtividade de 52,2 ton/ha/ano no segundo ciclo de cultivo quando se aplicou adubação
mineral acrescida de 2 kg de adubo orgânico numa única aplicação, incrementando em
12,1% a produtividade quando comparado com o uso da adubação mineral.
Termos de indexação: Musa spp., banana, fertilizante.
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O equilíbrio dos nutrientes K, Mg e Ca na capacidade de troca de cátions (CTC) do solo é
importante parâmetro para produtividade e qualidade das plantas. Com o objetivo de
estudar esse equilíbrio, nos anos de 2017 e 2019 foram coletados 197 e 162 amostras de
solo de 0-20 cm e analisadas em laboratório credenciado na Rolas. Foram considerados
três níveis de equilíbrio, cujos valores dos níveis foram: para K, <2=baixo, >5=alto e entre
2 e 5 adequado. Para Mg, <10=baixo, >20=alto e entre 10 e 20 adequado. Para Ca,
<60=baixo, >75=alto e entre 60 e 75 adequado. No ano de 2017, 5,58% dos solos
apresentaram baixo potássio na CTC, 73,1%, adequado e 21,32, alto. Para Mg, 1,52%,
baixo, 60,41%, adequado e 38,07%, alto. Para Ca, 38,07%, baixo, 56,35%, adequado e
5,58%, alto. Em 2019, 2,47% dos solos apresentaram baixo potássio na CTC, 71,6%,
adequado e 25,93, alto. Para Mg, 1,23%, baixo, 54,94%, adequado e 43,83%, alto. Para
Ca, 41,98%, baixo, 58,02%, adequado e 0,0%, alto. Os resultados mostram o Ca
desequilibrado para baixo na CTC e o Mg para cima, possivelmente pelo maior uso de
calcários dolomíticos. Já o K está desequilibrado para cima, possivelmente pela
predominância dos nitossolos e cambissolos, os quais liberam muito K além, do uso de
fórmulas ricas nesse elemento. Estes resultados demostram a necessidade de
refinamento na recomendação de adubação, a qual deve ser feita acompanhada de
análises recentes e fontes nutricionais que visem manter as concentrações na faixa
considerada adequada.
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A fertirrigação/irrigação no cultivo comercial de macieiras no Brasil é pouco
expressiva, assim como os resultados de pesquisa experimental. O presente
trabalho objetivou avaliar a composição mineral nas folhas da cultivar Kinkas,
plantas com 10 anos de idade, submetidas à fertirrigação e irrigação. O
experimento foi conduzido no ciclo vegetativo 2020/21, em pomar instalado em
um Cambissolo Húmico na Estação Experimental de São Joaquim (SC). Os
tratamentos foram adubação convencional (T1), adubação convencional mais
irrigação (T2), fertirrigação mais irrigação (T3) e fertirrigação (T4). Utilizou-se o
delineamento em blocos ao acaso com oito repetições. A adubação
convencional foi aplicada em três vezes e a fertirrigação em seis aplicações.
Realizou-se a análise foliar para a determinação dos teores de nitrogênio (N),
fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) em folhas coletadas no
período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro. Os dados foram submetidos à
análise de variância e as médias foram comparadas por meio de teste t, a 5%
de significância. Os teores de N, P, K e Mg não foram afetados
significativamente pelos tratamentos, enquanto na adubação convencional sem
irrigação os teores de Ca foram maiores que na adubação convencional com
irrigação.
Termos de indexação: análise foliar, adubação, vigor das plantas.
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O uso da técnica isotópica nos sistemas de produção vem se mostrando uma excelente
alternativa em diferenciar produtos orgânicos de produtos convencionais. O estudo
objetivou avaliar por meio da marcação isotópica os valores de 15N em macieiras para
diferenciar o sistema de cultivo, orgânico e convencional. Amostras de folhas e frutos de
macieiras (Malus domestica) cultivadas em pomares com os dois sistemas de cultivo, no
Estado de Santa Catarina foram coletadas no final do ciclo produtivo da macieira. Amostras
de solo na camada diagnóstica foram coletadas juntamente com amostras compostas do
material utilizado como fonte de N, tanto orgânico quanto mineral, em cada pomar avaliado.
Os valores de 15N nas folhas foram positivos para macieiras cultivadas em sistema
orgânico, em relação às cultivadas em sistema convencional (5,35 e -5,86‰,
respectivamente). Enquanto, para os frutos, ambos sistemas de cultivo apresentaram
valores médios negativos, (-9,47 e -11,61‰ para produção orgânica e convencional,
respectivamente). Por sua vez, os valores de 15N para as amostras de solo e fertilizantes
não apresentaram diferenças quanto aos sistemas de cultivo. A técnica foi eficiente para
diferenciar os diferentes sistemas de produção por meio dos valores de 15N das folhas de
macieira. Porém, a avaliação em mais ciclos da cultura é necessária.
Termos de indexação: Sistemas orgânicos, Fertilizantes minerais, Marcação isotópica.
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No Brasil, culturas como a pereira (Pyrus communis L.) não estão amplamente difundidas
no país. Em 2019, o Brasil importou 95% da pera consumida no país. A falta de informações
para se definir cultivares e porta-enxertos adaptados às condições edafoclimáticas
brasileiras contribuem para a baixa produtividade da cultura. O estudo objetivou avaliar o
desempenho quanto à absorção de nutrientes e produção de frutos, que três porta-enxertos
induzem à cultivar copa. O experimento foi conduzido em um pomar implantado em 2007,
na Estação Experimental da Epagri em São Joaquim, Santa Catarina. O solo de estudo foi
um Cambissolo Húmico. A cultivar Rocha foi enxertada sobre três porta-enxertos, sendo
eles: ‘P Calleryana’, e os marmeleiros ‘EMA’ e ‘BA29’. O delineamento experimental foi
blocos ao acaso, com 3 repetições. As concentrações de nutrientes em folhas e a produção
das pereiras foram avaliadas nas safras 2015/16 e 2016/17. As médias de cada variável
foram comparadas pelo teste de Tukey (p>0.05). O porta-enxerto ‘P. Calleryana’
proporcionou as maiores concentrações de N e B nas folhas, em ambas safras, não
diferindo do porta-enxerto ‘EMA’ na safra 2016/17 para N. Por outro lado, os porta-enxertos
‘EMA’ e ‘BA29’ apresentaram as maiores concentrações de Mg, em ambas safras
avaliadas. Além disso, ‘EMA’ apresentou os maiores valores de Ca, na safra 2016/17. As
maiores produções foram observadas no porta-enxerto ‘BA29’ em ambas as safras, no
entanto, não diferiu do porta-enxerto ‘P Calleryana’ em 2015/16. Os resultados sugerem
que mais estudos precisam ser realizados para avaliar a interação específica copa/portaenxerto.
Termos de indexação: Pyrus communis, Análise Foliar.
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O nitrogênio (N) na videira é fator determinante na qualidade da composição química da
uva e do mosto. O estudo objetivou avaliar a melhor época de aplicação de N em videiras,
para o incremento de qualidade das uvas. Um vinhedo em produção da cultivar ‘Isabel’ foi
submetido às aplicações de fertilizante nitrogenado (50 kg ha-1 de nitrato de Cálcio (Ca
(NO3)2) - 15,5%N), estratificado igualmente em diferentes estágios fenológicos da videira:
controle (sem aplicação de N), brotação e floração (BF); brotação e mudança da cor das
bagas (BM); floração e mudança da cor das bagas (FM); brotação, floração e mudança da
cor das bagas (BFM); brotação, floração, mudança da cor da bagas e pós-colheita (BFMC).
O estudo foi conduzido em Farroupilha, RS. Após a colheita da uva. A casca foi separada
da polpa e semente. Na polpa, as concentrações de N na baga, pH, sólidos solúveis totais
(SST) e acidez total titulável (ATT) foram avaliados. Enquanto, na casca os valores de
antocianinas totais (AT). Todas as épocas de aplicação não diferiram para as
concentrações de N na baga e ATT, a exceção de BF, que apresentou os menores valores
de N na baga. FM e BFM apresentaram os maiores valores de pH, porém FM e BFMC
apresentaram os menores valores de SST. De modo similar BFMC e BF apresentaram os
menores valores de AT. Com isso, a avaliação de safras consecutivas é essencial para
avaliar o comportamento da composição química do mosto, em relação às épocas de
aplicação de N.
Termos de Indexação: Vitis vinífera, Adubação nitrogenada, Vitivinicultura.
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A fertirrigação/irrigação no cultivo comercial de macieiras no Brasil é pouco
expressiva, assim como os resultados de pesquisa experimental. O presente
trabalho objetivou avaliar a incidência de distúrbios fisiológicos nos frutos da
macieira ‘Kinkas’, plantas com 10 anos de idade, submetidas a diferentes tipos
de adubos, com e sem irrigação. O experimento foi conduzido no ciclo
vegetativo 2020/21, em pomar instalado em um Cambissolo Húmico na
Estação Experimental de São Joaquim (SC). Os tratamentos foram adubação
convencional (T1), adubação convencional mais irrigação (T2), fertirrigação
mais irrigação (T3) e fertirrigação (T4). Utilizou-se o delineamento em blocos ao
acaso com oito repetições. A adubação convencional foi parcelada em três
vezes e a fertirrigação em seis aplicações. De cada parcela experimental,
foram colhidos 100 frutos e divididos em quatro amostras, para análise mineral
da polpa e atributos qualitativos na colheita, com 30 dias e 90 dias de
conservação refrigerada. Os frutos foram avaliados quanto à presença ou
ausência de escaldadura e “bitter pit”. Os dados foram submetidos à análise de
variância e as médias foram comparadas por meio de teste t, a 5% de
significância. A variável incidência de escaldadura e “bitter pit” não variaram
entre os tratamentos testados durante a safra 2020/2021.
Termos de indexação: maçã ‘Kinkas’, “bitter pit”, escaldadura dos frutos.

139

Melhores
de de
aplicação
de adubação
nitrogenada
vinhedos
Melhores
épocasépocas
de aplicação
adubação nitrogenada
em(1)vinhedos
da Serraem
Gaúcha
da Serra Gaúcha

Allan Augusto Kokkonen da Silva (2), Edicarla Trentin (3), Jean Michel Moura Bueno (4), Adriele
Tassinari (5), Gustavo Nogara de Siqueira (6), Guilherme Zanon Peripolli (7), Luana Paula Garlet (8),
Bianca Goularte Dias (9), Gustavo Brunetto (10)

(1) Trabalho executado com recursos do CNPq; (2) Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria – RS,
kokkonenallan@gmail.com; (3) Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria – RS, edicarlatrentin@gmail.com; (4)
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria – RS, bueno.jean1@gmail.com (5) Universidade Federal de Santa
Maria, Santa Maria – RS, tassinaridrica@gmail.com; (6) Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria – RS,
gustavo.nogara@acad.ufsm.br; (7) Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria – RS, guiga.peripolli@gmail.com;
(8)
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria – RS, luana.garlet@acad.ufsm.br; (9) Universidade Federal de Santa
Maria, Santa Maria – RS, goulartediasbianca@gmail.com; (10) Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria – RS,
brunetto.gustavo@gmail.com.

A adubação nitrogenada adequada é fundamental para suprir a demanda nutricional e
incrementar a produtividade das videiras. O estudo objetivou avaliar melhores épocas de
aplicação de N para obtenção de estado nutricional adequado e elevadas produtividades
em vinhedo da Serra Gaúcha - RS. O experimento foi implantado em setembro de 2020,
em um vinhedo em produção da cultivar ‘Isabel’ em Farroupilha-RS. Os tratamentos foram
aplicações de 50 kg ha-1 de nitrato de cálcio - Ca(NO3)2, com 15,5% de N-, em superfície,
dividas igualmente em diferentes épocas: brotação e floração (BF); brotação e veraison
(BV); floração e veraison (FV); brotação, floração e veraison (BFV); brotação, floração,
veraison e pós-colheita (BFVC). A concentração de N na folha (coletas na floração e
veraison) e os componentes de rendimento (número e peso de cachos por plantas, peso
de 100 bagas e produtividade) foram avaliados. Na floração, as maiores concentrações de
N na folha foram obtidas nos tratamentos BV, FV e BFVC. Entretanto, para veraison, não
foram significativamente diferentes. Não houve diferença quanto aos tratamentos para
número de cachos e peso de 100 bagas. No entanto, os maiores valores de peso de cachos
e produtividade foram obtidos nos tratamentos FV e BFV, o que poderia ser explicado por
mais bagas por cacho. Dessa forma, verificou-se que a aplicação de N em épocas
diferentes pode influenciar no estado nutricional e parâmetros de produtividade de videiras,
sendo a FV e BFV as melhores épocas para aplicação de N nesta primeira safra avaliada.
Termos de indexação: Vitis vinifera, Nitrogênio, Vitivinicultura
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As análises de solo e folha são ferramentas essências para o adequado manejo nutricional.
Nesse estudo foi avaliado a frequência de utilização dessas ferramentas em bananais
paranaenses. A base de dados foi obtida por meio da aplicação de questionários a
bananicultores realizada por extensionistas do IDR-Paraná. No questionário reunia
questões sobre a realização de análise de solo e folha, calagem e adubações. Foram
aplicados noventa e nove questionários nas principais regiões produtoras no Paraná,
divididas conforme mineralogia dessas áreas: arenito, basalto e sedimento. As respostas
foram compiladas e avaliadas sendo comparadas com os obtidos em todo o estado. A
análise de solo na implantação foi realizada em 54 % das áreas com frequências de 69, 61
e 41 %, no arenito, basalto e sedimento, respectivamente. Após a implantação, foram
realizadas em 56 % das áreas, lembrando que essa é uma cultura perene. A calagem e a
adubação mineral (NPK) foram realizadas em 57 e 74 %, respectivamente. Quando
estratificamos, a calagem é realizada no arenito (92 %), basalto (62 %) e sedimento (38 %).
Enquanto a adubação é realizada no arenito e basalto, ambos com 85 % e o sedimento
com 58 %. Esses resultados apontam que parte das recomendações de fertilizante e
corretivos não são baseadas nas análises de solo. Fato agravado quando se observa que
apenas 13 % de todas as áreas fizeram análise foliar. Os bananicultores paranaenses
precisam fazer melhor uso da análise de solo e folha para o uso eficiente e racional de
insumos agrícolas.
Termos de indexação: bananicultura; fertilidade do solo; diagnose foliar.
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