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“Aqueles que se sentem satisfeitos sentam-se e 

nada fazem. Os insatisfeitos são os únicos 

benfeitores do mundo.” 

          Walter S. Landor



 

RESUMO 

 

A cultura da macieira é de clima temperado e possui sistema adaptativo denominado 

dormência. Para ocorrer superação satisfatória dessa fase, é necessário que ocorram 

determinados períodos de baixas temperaturas. Caso o ambiente não supra a necessidade em 

frio, são utilizados indutores de brotação, que demandam estudos para a maximização das 

suas eficácias. O objetivo deste experimento foi avaliar a brotação de gemas e frutificação de 

macieiras em resposta ao uso de diferentes fontes de óleos minerais e cianamida hidrogenada, 

sob tela antigranizo. Neste trabalho, os tratamentos foram aplicados em macieiras „Baigent‟ 

em pomar localizado na região Vacaria/RS, durante o ciclo 2020/2021. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições compostas por duas plantas, 

com seis níveis de indutores de brotação (1. Testemunha; 2. Agefix
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7%; 

3. FrutOil
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7%; 4. Lubraquim

®
 3,5% + Dormex

®
 0,7%; 5. IharolGold

®
 

3,5% + Dormex
®
 0,7% e 6. Dormex

®
 0,7%). A aplicação dos indutores de brotação aumentou 

a brotação de gemas axilares, obtendo a máxima porcentagem nos tratamentos com FrutOil
®

 

3,5% e IharolGold
®
 3,5%, ambos com Dormex

®
 0,7%. A porcentagem de cachos florais de 

acordo com o número de frutos por inflorescência apresentou diferença em relação à presença 

de inflorescências com 1 fruto, comparado à testemunha, através da aplicação do tratamento 

Agefix
®   

3,5% + Dormex
® 

0,7%. Os demais parâmetros avaliados não sofreram influência 

significativa pela aplicação dos tratamentos nas condições da região de Vacaria/RS, durante o 

ciclo produtivo 2020/2021.  

 

Palavras-chave: Malus domestica Borkh; Óleo mineral; Cianamida hidrogenada; Tela 

antigranizo.  



 

ABSTRACT 

Apple is a temperate fruit crop and has an adaptive phenomenon called dormancy. To occur a 

satisfatory superation of this phase, it is necessary the occurrence of certain periods of low 

temperatures. If the environment does not supply this chilling requirement, budbreak 

promoters are used, however, studies are needed to improve the efficacy maximization of 

chemical substances, aiming at maximizing the production system. The objective of this 

experiment was to evaluate the budbreak levels and fruiting of apple trees in response to the 

use of different types of mineral oils and hydrogen cyanamide, in an orchard with anti-hail 

net. In this work, the treatments were applied to 'Baigent' apple trees in an orchard located in 

the Vacaria/RS region, during the 2020/2021 growing season. The experimental design was in 

randomized blocks, with four replications composed of two plants, with six levels of 

budbreak promoters (1. Control (without application); 2. Agefix
®
 3.5% + Dormex

®
 0.7%; 3. 

FrutOil® 3, 5% + Dormex
®
 0.7%; 4. Lubraquim

®
 3.5% + Dormex

®
 0.7%; 5. IharolGold

®
 

3.5% + Dormex
®
 0.7% and 6. Dormex

®
 0.7%).The application of budbreak promoters there 

was an increase and uniformity of budbreak in axillary buds, obtaining maximum budbreak 

level in treatments with FrutOil® 3.5% and IharolGold® 3.5%, both with Dormex® 0.7%. 

The percentage of floral clusters according to the number of fruits per inflorescence showed a 

difference in relation to the presence of inflorescences with one fruit, compared to the control, 

through the application of the treatment Agefix® 3.5% + Dormex® 0.7%. The other 

evaluated parameters were not significantly influenced by the application of the treatments in 

the conditions of the region of Vacaria/RS, during the 2020/2021 growing season. 

Keywords: Malus domestica Borkh; Mineral oil; Hydrogen cyanamide; hail screen. 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Período de dormência em macieiras. ........................................................................ 19 

Figura 2- Macieiras 'Baigent', enxertadas em porta-enxerto M9, conduzidas no sistema líder 

central, utilizadas no experimento. Vacaria, RS, 2021. ............................................................ 22 

Figura 3- Estádios fenológicos da macieira. ............................................................................. 23 

Figura 4- Brindilas selecionadas e etiquetadas para posteriores avaliações de porcentagens de 

brotação de gemas axilares. Vacaria, RS, 2021. ....................................................................... 24 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Época média de floração e de cultivares de macieira. .............................................. 20 

Tabela 2- Análise de variância referente a parâmetros de brotação avaliados em macieiras 

„Baigent‟, sobre porta-enxerto M9, em função da aplicação de Dormex® em combinação a 

diferentes óleos minerais, aos 26 e 59 dias após a indução de brotação. Vacaria, RS, 2021. .. 26 

Tabela 3- Brotação de gemas axilares em macieiras „Baigent‟, sobre porta-enxerto M9, em 

função da aplicação de Dormex® em combinação a diferentes óleos minerais, aos 26 e 59 

dias após a indução de brotação. Vacaria, RS, 2021. ............................................................... 27 

Tabela 4- Brotação de gemas terminais em macieiras „Baigent‟, sobre porta-enxerto M9, em 

função da aplicação de Dormex® em combinação a diferentes óleos minerais, aos 26 e 59 

dias após a indução de brotação. Vacaria, RS, 2021. ............................................................... 29 

Tabela 5- Porcentagem de cachos florais de acordo com o número de frutos, número de 

cachos florais com frutos, número de frutos por planta e número médio de frutos por cacho 

floral durante o período de florescimento e frutificação em macieiras „Baigent/M9‟, aos 56 

dias após o início da aplicação de indutores de brotação, no ciclo produtivo 2020/2021. 

Vacaria, RS, 2021. .................................................................................................................... 31 

Tabela 6- Número e massa de frutos colhidos e massa fresca média dos frutos em macieiras 

„Baigent‟, sobre porta-enxerto M9, em função da aplicação de Dormex® em combinação a 

diferentes óleos minerais. Vacaria, RS, 2021. .......................................................................... 32 



 

SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 13 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 15 

2.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................................... 15 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 15 

3 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 16 

3.1 CULTIVO DE MACIEIRA NO SUL DO BRASIL .......................................................... 16 

3.1.1 Importância econômica ................................................................................................. 16 

3.2 GALA „BAIGENT‟ ............................................................................................................ 17 

3.3 TELAS ANTIGRANIZO ................................................................................................... 17 

3.4 DORMÊNCIA .................................................................................................................... 18 

3.4.1 Indução de brotação ...................................................................................................... 20 

4 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................ 22 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................ 26 

6 CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 33 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 34 

 

 



13 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A macieira (Malus domestica Borkh.) pertence à família Rosaceae, sub família 

Pomoideae. O cultivo da cultura representa grande importância econômica no cenário 

mundial, ocupando o terceiro lugar entre as frutas mais produzidas. No ano de 2018 atingiu 

mundialmente a marca de 86,1 milhões de toneladas. (FAO, 2021).  

No Brasil, o maior polo de produção da fruta fica localizado na região Sul, estados do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná (PETRI et al., 2011). Segundo Anuário Hortifruti 

Brasil (2020), o ciclo 2019/2020 contabilizou a produção de 939 mil toneladas, sendo 

considerada uma safra menor comparada aos anos anteriores, devido a fatores meteorológicos. 

O estado líder de produção nesse mesmo ano foi Santa Catarina, atingindo 52,6%, seguido do 

Rio Grande do Sul com 44,8% (ANUÁRIO HORTIFRUTI BRASIL, 2019). Ainda, segundo 

Petri et al. (2011) o progresso na produção está ligado aos avanços tecnológicos voltados à 

cultura. A atividade envolve diversos segmentos e exige conhecimento e constante 

aperfeiçoamento.  

Segundo Bosco (2011), o desenvolvimento da cultura nas regiões produtoras do sul do 

Brasil é possível devido às condições climáticas favoráveis. A macieira necessita de 

temperaturas baixas durante o inverno para garantir seu desenvolvimento e consequentemente 

a produção de frutos com qualidade. Porém, nessas regiões existe a incidência de 

precipitações com granizo, principalmente em locais com maior altitude.  

O granizo pode causar danos para a macieira, trazendo prejuízo para o ciclo da cultura, 

como ferramenta disponível tem a opção da utilização das telas antigranizo. O método vem 

ganhando destaque na produção, sendo efetuadas pesquisas para constatar o efeito que a tela 

traz para o ambiente do pomar. 

Segundo Hawerroth et al. (2010), a macieira apresenta um mecanismo de adaptação 

denominado dormência. Essa fase permite com que as plantas sobrevivam a condições 

ambientais inadequadas ao seu desenvolvimento. Para ocorrer de maneira satisfatória a 

superação da dormência, são necessárias determinada quantidade de frio (HF). Segundo 

Fioravanço et al. (2013) horas de frio é a soma do número de horas em que a temperatura do 

ar permanece abaixo de 7,2°C, durante o período de outono e o inverno. GUO et al. (2014) 

destacam que cada cultivar possui necessidades específicas de HF, podendo variar de 100 a 

2000. 

Hawerroth et al. (2010) relata que as baixas temperaturas devem ser contínuas, por 

determinado período para que o estado de dormência seja superado. Após esse período é 
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necessário o aumento da temperatura para ocorrer a aceleração do metabolismo nos tecidos 

meristemáticos visando a brotação das gemas. Sendo assim, é notório observar que a 

temperatura influencia na indução e também na superação da fase.  

Em regiões onde o acúmulo de frio não é suficiente, ocorrem limitações, 

principalmente na superação da dormência. Quando o requerimento em frio não é atingido a 

brotação de gemas ocorre de maneira desuniforme, o que pode causa florescimento 

insuficiente e uma frutificação reduzida no período da primavera (MARAFON et al. 2018). 

Anzanello et al. (2008) retratam que o problema de insuficiência de acúmulo de frio pode 

ocorrer em muitos locais, o que faz com que o produtor necessite de alternativas viáveis para 

auxiliar na tomada de decisão sobre como manejar o pomar.  

O uso de substâncias químicas indutoras de brotação tem auxiliado o produtor a obter 

melhoras na produção de macieiras (MAHROUS; EL-FAKHRANI, 2006). Segundo 

Hawerroth et al. (2010) e Petri et al. (2016), o uso de indutores de brotação torna-se uma 

alternativa viável e essencial para a superação da dormência, buscando uniformizar a brotação 

e a floração nas plantas.  

Segundo Petri (2006a), diversos tipos de substâncias são estudadas e aprovadas para o 

uso na indução de brotação em macieira. Porém esses produtos precisam atender algumas 

exigências do produtor. Erez et al. (2000) descreveu os principais atributos que os produtos 

precisam atender: que sejam eficazes, que possuam baixa toxicidade a planta e ao ambiente e 

que possuam baixo custo.   

As substâncias mais utilizadas para a indução de brotação de macieiras, nas regiões 

produtoras do Brasil, são a cianamida hidrogenada e o óleo mineral. A aplicação em conjunto 

das substâncias, maximizam o efeito na indução da brotação. O óleo mineral associado a 

outros indutores de brotação também tem sido utilizado com eficiência, reduzindo o custo 

para o produtor (PETRI, 2006a). A cianamida hidrogenada possui alta toxicidade e um alto 

custo, o que já acarretou em restrição do uso na União Europeia em 2008 (HERNÁNDEZ; 

CRAIG, 2011). Portanto, é importante buscar novas alternativas, com menor toxicidade ao 

homem e ao meio ambiente e que possuam baixo custo.  

A partir dessas informações, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de 

diferentes fontes de óleos minerais em associação a cianamida hidrogenada na indução da 

brotação de macieiras „Baigent‟ cultivadas sob tela antigranizo na região de Vacaria-RS. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

-  Determinar o desempenho de diferentes fontes de óleos minerais em associação a cianamida 

hidrogenada na indução da brotação de macieiras „Baigent‟ cultivadas sob tela antigranizo na 

região de Vacaria-RS.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a brotação de gemas axilares e terminais em resposta aos diferentes tratamentos 

propostos no estudo;  

- Avaliar a resposta produtiva das plantas em relação aos tratamentos aplicados (frutificação 

efetiva, produtividade e massa média dos frutos). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 CULTIVO DE MACIEIRA NO SUL DO BRASIL 

 

A macieira possui o nome científico Malus domestica Borkh, é o nome científico da 

macieira que cultivamos comercialmente e pertence à família Rosaceae. A cultura tem origem 

na região da Ásia Central e do Cáucaso, em locais com altitudes entre 1.200 metros e 1.800 

metros (FIORAVANÇO; SILVEIRA, 2013). O início dos cultivos, no Brasil, foi na região de 

São Paulo, em torno de 1926. Após dois anos da implementação, a macieira começou ser 

pesquisada, devido à introdução de 72 novas cultivares na Estação Experimental de São 

Roque, do Instituto Agronômico de Campinas (PETRI, 2008a).  

No ano de 1948, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, alguns pomares já 

haviam implantado a cultivar Valinhense. A partir da Lei federal n° 5.106, vários pomares 

comerciais foram implantados nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o que fez 

com que fossem formados três polos de produção na região sul do Brasil: Fraiburgo, São 

Joaquim e Vacaria (PETRI et al., 2011). Essas regiões do sul do Brasil destacam-se na 

produção devido às condições climáticas favoráveis existentes (FIORAVANÇO; SILVEIRA, 

2013).  

 

3.1.1 Importância econômica  

 

O mercado de produção da cultura da macieira vem crescendo fortemente com o 

passar dos anos, o que se deve parcialmente às novas variedades disponíveis no mercado. 

Essas variedades são cada vez mais adaptadas às condições climáticas locais (CORRÊA, 

2013).  

Os estados do sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, destacam-se pela 

produtividade, apresentam respectivamente os percentuais de 52,6% e 44,8% da produção 

total de maçã. A produção nos estados advém de 33.000 hectares. Rio Grande do Sul, na safra 

2019, ocupou o primeiro lugar no ranking de produção (KRETZSCHMAR; RUFATO, 2020). 

No decorrer dos anos não ocorreram tantas ampliações na produção de macieiras no 

Brasil. Grande parte dos novos plantios, foram para reconversão dos pomares que já existiam. 

Referente à exportação, o Brasil exporta a fruta para diversos países. Os anos de 2016, 2017 e 

2018 exportaram respectivamente, 30,8; 55,5 e 71 toneladas de maçãs (KRETZSCHMAR; 

RUFATO, 2020). 
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3.2 GALA „BAIGENT‟ 

 

Fioravanço et al. (2013), destacaram a implantação da cultura nas regiões do sul do 

Brasil. A cultivar apresenta características que chamam atenção aos produtores, como 

precocidade de produção, baixa tendência à alternância de produção, alta qualidade de fruto e 

boa produtividade.   

A cultivar Baigent foi descoberta na Nova Zelândia, por Paul Brookfield, sendo 

mutação espontânea de „Royal Gala‟. Os frutos da nova cultivar chamaram atenção devido ao 

parâmetro de cor de fruto, sendo um vermelho vivo mais antecipado, quando comparado à 

„Royal Gala‟. No Brasil, a cultivar foi registrada em 2005 pela Agro Industrial Lazzeri Ltda.  

O porte da planta é de vigor médio, e em condições favoráveis, apresenta floração 

intensa e entra precocemente em produção. Apresenta alto requerimento em frio, 

aproximadamente 650 horas de frio abaixo ou igual a 7,2°C. Os frutos possuem uma 

coloração vermelha intensa com estrias de tons mais escuros, o que os tornam atrativas. Outra 

característica positiva é o sabor, possuindo bom teor de açúcar, crocância e suculência.  

Segundo Fioravanço et al. (2013), a cultivar apresenta brotação em setembro e permite 

colheita no início do mês de fevereiro, em condições favoráveis. Estudos mostram que a 

produção acumulada da „Baigent‟, em cinco anos, sobre o porta-enxerto M9, foi de sessenta e 

nove toneladas a mais em comparação com a „Royal Gala‟. Esse resultado pode estar 

relacionado ao porta-enxerto, uma vez que a escolha por porta-enxertos anões pode modificar 

a fisiologia da planta.  

Fioravanço et al. (2013), reportaram que a cultivar pode ser produzida em pomares 

com alta densidade, destacando a utilização do porta-enxerto M9, que pode ser instalado em 

pomar com sistema de líder central e possibilitar a implantação de 3.333 plantas por hectare. 

 

3.3 TELAS ANTIGRANIZO 

 

As principais regiões produtoras de maçã possuem características climáticas 

favoráveis para o desenvolvimento da cultura. Porém, essas mesmas regiões são 

frequentemente atingidas por precipitações de granizo (BOSCO et al., 2013).  

Quando a precipitação de granizo ocorre em um pomar de macieira pode trazer danos 

variáveis. Há diversos fatores a serem considerados, como o diâmetro do gelo, duração, 

velocidade da queda, época de ocorrência e idade da planta (BOSCO, 2011). Sendo assim, 
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dependendo da intensidade, a ocorrência de granizo pode causar danos aos frutos e injurias 

vegetativas nas plantas, reduzindo o valor comercial dos frutos e tornando-se porta de entrada 

para fungos (COLDEBELLA, 2015).  

Devido aos prejuízos causados pelo granizo, buscam-se alternativas para minimizar as 

perdas, sendo a utilização de telas antigranizo como cobertura uma das opções que vem 

ganhando destaque no setor (BOSCO, 2013). Segundo Coldebella et al. (2015), a tela 

antigranizo funciona como uma barreira física e impede que o granizo atinja as plantas.  

Através da implementação da tela antigranizo no pomar ocorre interferência entre 

planta e ambiente, ocasionando mudanças no microclima (BOSCO, 2013). Plantas cultivadas 

sob tela antigranizo interagem de maneira diferente às cultivadas em céu aberto. Essas 

alterações microclimáticas apresentam mudanças nas características fenológicas e fisiológicas 

das plantas.   

Segundo Bosco (2013), a utilização de tela antigranizo em macieiras reduz a radiação 

fotossintética ativa incidente, interceptada, absorvida, transmitida e refletida pelo dossel. Com 

essa redução da radiação ocorre retardo da maturação de frutos, prolongando o ciclo 

vegetativo.  A utilização da tela antigranizo reduz a velocidade do vento ao nível do estrato 

superior do pomar em macieiras conduzidas em líder central.  

 

3.4 DORMÊNCIA  

 

A dormência é um processo adaptativo que as frutíferas de clima temperado 

desenvolveram para manter a sobrevivência em ambiente específico. Até o ano de 1980, a 

dormência ainda não tinha um consenso sobre a terminologia empregada. Após isso foi 

definido termos padrões, sendo eles: paradormência, endodormência e ecodormência (LANG 

et al., 1987).  

A paradormência ocorre devido à influência de outro órgão do vegetal sobre a gema e 

pode inativar o meristema floral ou vegetativo. Durante essa fase não ocorre crescimento das 

gemas axilares, pois as mesmas permanecem dormentes mesmo com condições favoráveis, 

com o crescimento retornando apenas a suspensão dos fatores inibitórios. (LANG et al., 

1987). 

Após a ocorrência da paradormência, acontece a endodormência. Nessa fase, as gemas 

cessam o desenvolvimento, pois as condições climáticas não estão favoráveis para o 

crescimento. Se as condições climáticas tornarem-se favoráveis para o desenvolvimento isso 

não é suficiente para induzir a brotação. Para ocorrer a superação do estado de 
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endodormência, as gemas precisam passar previamente por condições ambientais que 

estimulem a superação e possam recuperar a capacidade de brotação. (LANG et al., 1987). 

Hawerroth et al. (2010a) destacam que a terceira fase é denominada de ecodormência, 

fase que se caracteriza pela não brotação das gemas. A insuficiência de brotação ocorre por 

fatores externos que limitam o desenvolvimento, como baixas temperaturas. Para ocorrer a 

brotação os fatores externos limitantes precisam ser suspensos.  

A dormência em macieiras é um processo que ocorre lentamente e tem seu período de 

maio a setembro (Figura 1). A intensidade da dormência é aumentada gradativamente até a 

dormência profunda ou endodormência (dormência controlada pelo frio). Isso permite que a 

planta sobreviva a temperaturas que não favoreçam o seu desenvolvimento (HAWERROTH 

et al., 2010a). 

 

Figura 1- Período de dormência em macieiras. 

 
Fonte: Petri (2014).  

 

Segundo Carvalho (2010), no Brasil há muitos anos são estudadas várias espécies de 

clima temperado, como a macieira, pereira, caquizeiro e pereira com desígnio de entender 

como funciona a dormência. O cultivo da macieira pode ocorrer em locais que não favoreçam 

seu desenvolvimento por completo, com isso os processos de dormência e suas fases vão se 

tornando desconhecidos e muitas vezes a superação da dormência não acontece.  

Para ocorrer a superação da dormência, é necessário o acúmulo de frio. Esse período 

varia de acordo com cada cultivar. Logo que ocorre o acúmulo de frio, acontecem reações 

bioquímicas e fisiológicas, preparando a planta para iniciar a brotação (FIORAVANÇO et al., 



20 

2013).  Quando o acúmulo de frio não é suficiente à planta pode sofrer problemas de brotação 

e floração. A brotação pode ocorrer de maneira escalonada, trazendo diversos prejuízos para o 

ciclo da cultura, que consequentemente afetam a produtividade no pomar (OUKABLI et al., 

2003). 

 

3.4.1 Indução de brotação 

 

Em regiões onde há o cultivo de macieira, o acúmulo de frio hibernal é importante 

para ocorrer a superação do período de dormência (PETRI et al., 2016).  Hawerroth  et al. 

(2010) destacaram que em diversas regiões ou em anos atípicos podem ocorrer problemas de 

acúmulo de frio durante o período hibernal resultando superação incompleta da dormência. A 

acumulação de frio hibernal é o principal critério para o zoneamento climático da macieira. 

A região para o cultivo da macieira precisa disponibilizar no mínimo 600 horas de frio 

para ser um local adequado (CARDOSO et al., 2012). Petri et al. (2006a) descreveram que a 

cultivar Gala apresenta média exigência em horas de frio (HF), abaixo ou igual a 7,2°C, 

aproximadamente 700 HF, já a cultivar Fuji possui alta exigência, em torno de 700 a 800 HF.   

As cultivares de macieira apresentam diferentes requerimento em horas de frio, a 

Tabela 1 mostra alguns exemplos de distintas cultivares com suas respectivas exigências. 

Quando a disponibilidade de frio é abaixo do requerimento da cultivar, ocorre 

desuniformidade na brotação e florescimento (PETRI et al., 2008b).  

 

Tabela 1- Época média de floração e de cultivares de macieira. 

 
Fonte: PetrI et al. (2008b).  

 

Segundo Mahrous e El-Fakhrani (2006), em regiões que não apresentam determinadas 

características climáticas que as plantas necessitam, como a satisfação do requerimento em 

frio, o uso de substâncias químicas para indução de brotação tornam-se alternativas viáveis 

para conduzir a brotação adequada e possibilitar produções satisfatórias.  

A época de aplicação e dosagem dos produtos deve ser estabelecida ano a ano, devido 

às variações de intensidade de frio que ocorrem (EMBRAPA, 2004).  
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3.4.2 Uso de indutores de brotação 

 

A utilização de indutores de brotação tornou-se uma prática utilizada em diversas 

regiões do mundo para auxiliar na produção de frutíferas temperadas, quando o acúmulo de 

frio exigido pelas culturas não é suficiente (EREZ et al., 2008).  

Conforme Petri et al. (2021), o uso de substâncias químicas é uma prática muito 

comum, utilizada há cerca de 40 anos no Brasil, garantindo um melhor desempenho de 

macieiras. Hawerroth et al. (2010a) destaca que o uso de substâncias químicas com o intuito 

de induzir a brotação de gemas também pode ser utilizado em regiões onde há ocorrência da 

superação da dormência de maneira natural, pois permite planejar as épocas de preferência de 

mercado e elevar o número das gemas brotadas.  

Há diversas substâncias químicas que são eficazes no uso como indutores, Petri et al. 

(2006b), citaram produtos como óleo mineral, cálcio cianamida, nitrato de potássio, 

cianamida hidrogenada, dinitro-ortho-cresol, dinitro-ortho-butil-fenol, dinitro-butilfenol, 

thiorueia, pentaclorofenolato de sódio,  TCMTB (2-tiocitiometiltio), benzotiazol 30%, 

thiadizuron e ácido giberélico. Apesar da grande quantidade de produtos, muitos não são 

aceitos e nem utilizados comercialmente, devido ao alto custo de utilização e alta toxicidade.  

Algumas dessas substâncias podem ser aplicadas juntas, além de auxiliar na indução 

de brotação, reduzindo significativamente os custos de aplicação.  Petri e Pola (1992) 

destacaram os resultados significativos para a utilização da cianamida hidrogenada junto ao 

óleo mineral na cultura da macieira. Petri et al. (2021) reportaram que a utilização de 

cianamida hidrogenada juntamente com óleo mineral, tornou-se uma prática muito usada para 

induzir a brotação de gemas em frutíferas de clima temperado.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em um pomar comercial no município de Vacaria, Rio 

Grande do Sul, Brasil (altitude de 971 m, Latitude de 28° 30 'S e longitude de 50°56‟W), 

durante o ciclo 2020/2021. O clima de Vacaria é Cfb: temperado úmido, com verões amenos 

de acordo com a classificação de Köppen- Geiger.  

O material vegetal utilizado no experimento foi macieiras „Baigent‟ (grupo „Gala‟), de 

14 anos e enxertadas em porta-enxerto M.9 (Figura 2). A cultivar Fuji Kiku 8 (grupo Fuji) foi 

utilizada como polinizadora, em arranjo de 3 filas de „Baigent‟ para 1 fila de „Fuji Kiku 8'. O 

sistema de condução empregado no pomar foi o de líder central, estando as plantas sob tela 

antigranizo preta, com espaçamento de 3,5 metros entre linhas, 0,45 metros entre plantas e 

densidade de plantio de 6349 plantas por hectare.  

 

Figura 2- Macieiras 'Baigent', enxertadas em porta-enxerto M9, conduzidas no sistema líder 

central, utilizadas no experimento. Vacaria, RS, 2021. 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

Os seguintes produtos foram utilizados para o preparo das soluções para indução de 

brotação: cianamida hidrogenada, através do produto comercial (Dormex
®
, concentração de 

520 g L
-1

 H2CN2, Basf S.A.) em combinações com diferentes tipos de óleos minerais: 

IharolGold
®  

(756,8 g L
-1

, IHARA S.A), FrutOil
®

 (799,0 g L
-1

, IHARA S.A), Lubraquim
®
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(800 g L
-1 

, Lubraquim Ind. e Com. de Lubrificantes Ltda.) e Agefix
®
 (920 g L

-1
, Divisão 

Química da Agecom Produtos de Petróleo).  

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições sendo 

cada uma composta por quatro plantas (duas externas como bordadura e duas internas como 

plantas úteis). Os tratamentos foram: 1) Testemunha (sem aplicação); 2) Agefix
®
 3,5% + 

Dormex
®

 0,7%; 3) FrutOil
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7%; 4) Lubraquim

®
 3,5% + Dormex

®
 0,7%; 

5) IharolGold
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% e 6) Dormex

®
 0,7%. A aplicação dos indutores de 

brotação foi realizada em 27/08/2020, através de aspersão com pulverizador costal 

motorizado, com um volume médio de 1000 L ha
-1

. As aplicações foram realizadas com as 

gemas entre os estágios A (gema dormente) e B (gema inchada) (Figura 3). Durante o período 

do experimento foram realizadas avaliações de brotação de gemas axilares, brotação de gemas 

terminais, frutificação efetiva, produtividade e massa média dos frutos. 
 

As plantas úteis foram estratificadas em duas seções: porção inferior e superior. 

Utilizou-se uma fita branca para essa divisão, sendo delimitada a até 2m de altura para 

inferior e acima desta para superior. Foram selecionadas e etiquetadas dez brindilas em cada 

porção de cada planta útil, dividindo-se por porções. As brindilas da primeira planta da 

parcela receberam a numeração na porção inferior de 1 a 5 e na superior a numeração de 6 a 

10. A segunda planta da parcela recebeu a numeração de 11 a 15 na porção inferior e de 16 a 

20 na porção superior (Figura 4). Através dessa marcação é possível estimar a porcentagem de 

brotação das gemas axilares. 

 

Figura 3- Estádios fenológicos da macieira. 

 
Fonte: Petri et al. (2016).  
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Figura 4- Brindilas selecionadas e etiquetadas para posteriores avaliações de porcentagens de 

brotação de gemas axilares. Vacaria, RS, 2021. 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

Aos 26 e 59 dias após a aplicação dos tratamentos foram efetuadas as avaliações para 

estimar a porcentagem de gemas axilares, obtidas através da relação entre gemas brotadas e o 

total.  A estimativa de porcentagem de brotação de gemas terminais foi efetuada no mesmo 

período, sendo selecionado de cada porção da planta (inferior e superior) uma ramificação 

lateral, avaliando-se o número total de gemas terminais e gemas terminais brotadas.  

Aos 56 dias após a aplicação dos tratamentos foi efetuada a avaliação de contagem de 

frutos presentes em cada inflorescência existente em cada planta, obtendo-se o número médio 

de frutos por inflorescência. O número médio de frutos por planta foi obtido através do 

somatório de frutos presentes em cada inflorescência existente na planta. Através dessas 

contagens, foi obtida a porcentagem de cachos florais de acordo com o número de frutos por 

inflorescência, sendo categorizados nas seguintes classes: inflorescências com 1 fruto; 

inflorescências com 2 frutos; inflorescências com 3 frutos e inflorescências com 4 ou mais 

frutos. 

Quando os frutos atingiram o ponto de colheita comercial, foram colhidos, contados e 

pesados, e a partir da relação entre o número e a massa total de frutos por planta foi obtida a 

massa fresca média. 

Para atender as pressuposições da análise de variância, variáveis expressas em 

porcentagem foram transformadas pela equação arco seno (√x/100). Os resultados obtidos 
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foram submetidos à análise da variância e as variáveis cujos resultados revelaram 

significância (p<0,05) tiveram as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade 

de erro.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 2 observa-se o resumo da análise de variância para parâmetros de brotação. 

Em relação a Tipo de óleo (TO) e Porção da copa (PC) os resultados mostram diferença 

significativa em relação à brotação de gemas terminais aos 26 dias após a aplicação de 

indutores de brotação quando comparadas com as demais.  

A fonte de variação Tipo de óleo (TO) apresenta diferenças significativas na brotação 

de gemas axilares, aos 26 e 59 dias e nas gemas terminais diferiu somente aos 26 dias após a 

aplicação dos tratamentos (DAAT). Em relação à porção da copa, não houve diferença 

significativa na brotação de gemas axilares em ambas as avaliações, diferentemente da 

brotação de gemas terminais que apresentou diferença significativa aos 59 DAAT.  

 

 

Tabela 2- Análise de variância referente a parâmetros de brotação avaliados em macieiras 

„Baigent‟, sobre porta-enxerto M9, em função da aplicação de Dormex® em combinação a 

diferentes óleos minerais, aos 26 e 59 dias após a indução de brotação. Vacaria, RS, 2021.  

Fonte de variação 
Graus de 

liberdade 

Quadrado médio (QM) 

BGA1 BGA2 BGT1 BGT2 

Tipo de óleo (TO) 5 0,3873** 0,2320** 0,2485** 0,0347ns 

Porção da copa (PC) 1 0,0143ns 0,0116ns 0,0026ns 0,5699** 

(TO) x (PC) 5 0,0365ns 0,0138ns 0,1163* 0,0210ns 

Bloco 3 0,0669* 0,0557* 0,0413ns 0,0157ns 

Erro 33 0,0164 0,0150 0,0424 0,0307 

Coeficiente de variação 

(%) 
 13,20 11,86 17,29 13,65 

BGA1 - brotação de gemas axilares aos 26 dias após a aplicação de indutores de brotação; BGA2 - brotação de 

gemas axilares aos 59 dias após a aplicação de indutores de brotação; BGT1 - brotação de gemas terminais aos 

26 dias após a aplicação de indutores de brotação; BGT2 - brotação de gemas terminais aos 59 dias após a 

aplicação de indutores de brotação; ns - não significativo pelo teste F (p>0,05); *, ** significativo pelo teste F a 

5% e a 1% de probabilidade de erro, respectivamente. 

Fonte: Autor (2021). 

 

Os resultados referentes a brotação de gemas axilares aos 26 e 59 DAAT são 

encontrados na Tabela 3. Os dados evidenciam que o uso de indutores de brotação 

proporcionou porcentagens brotações superiores nas plantas em comparação ao tratamento 

controle (testemunha) que teve apenas 28,9% das gemas axilares brotadas. Tais resultados 
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condizem com Hawerroth et al. (2010b) e Petri et al. (2016). Os autores relatam que a falta de 

tratamentos com indutores de brotação promove menor número de brotações e quando utiliza-

se duas ou mais substâncias além de auxiliar na brotação, pode reduzir os custos. 

Nota-se que os tratamentos com indutores de brotação conferiram às plantas maior 

porcentagem de brotação de gemas axilares aos 26 DAAT (Tabela 3). Os tratamentos com o 

óleo mineral FrutOil
®
 3,5% e IharolGold

®
 3,5%, apresentaram médias superiores que os 

demais, porém os mesmos não diferiram daqueles com Lubraquim
®
 3,5% e Agefix

®
 3,5%, 

todos com Dormex
®
 0,7%, que tiveram suas médias de brotação de 74,1% e 73,1%, 

respectivamente. Os tratamentos com Lubraquim
® 

e Agefix
® 

não apresentaram diferenças 

significativas em relação ao tratamento que utilizou somente Dormex
®
. 

Em relação à brotação de gemas axilares aos 59 DAAT, as plantas tratadas com 

IharolGold
®
 3,5% apresentaram porcentagem média de 86,0%, este valor não diferiu 

significativamente dos tratamentos com FrutOil
®

 3,5% , Agefix
®
 3,5% e Lubraquim

®
 3,5%. 

As plantas tratadas com Dormex
®
 0,7%, apresentaram 65,8% de média de brotação, não 

diferindo significativamente dos tratamentos que utilizaram Lubraquim
®
, Agefix

®
 e FrutOil

®
. 

Os resultados apresentados coincidem com os de Hawerroth et al. (2009), onde os autores 

mostraram que a utilização dos indutores de brotação, cianamida hidrogenada e óleo mineral, 

maximizaram a brotação de gemas axilares em cultivares Imperial Gala e Fuji Suprema. As 

cultivares estudadas foram responsivas ao aumento das doses de cianamida hidrogenada 

associadas ao óleo mineral quanto à brotação de gemas axilares.  

 

 

Tabela 3- Brotação de gemas axilares em macieiras „Baigent‟, sobre porta-enxerto M9, em 

função da aplicação de Dormex® em combinação a diferentes óleos minerais, aos 26 e 59 

dias após a indução de brotação. Vacaria, RS, 2021. 

Tratamento 

Porcentagem de brotação de gemas axilares 

Porção inferior Porção superior Média 

26 dias após a aplicação dos indutores de 

brotação 

1. Testemunha (sem aplicação) 22,5 35,3 28,9c 

2. Agefix
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 73,2 73,0 73,1ab 

3. FrutOil
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 84,0 79,6 81,8a 

4. Lubraquim
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 80,8 67,5 74,1ab 

5. IharolGold
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 71,9 87,9 79,9a 

6. Dormex
®
 0,7% 57,0 61,4 59,2b 

Média 64,9 67,5  
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Tratamento 

Porcentagem de brotação de gemas axilares  

Porção inferior Porção superior Média 

59 dias após a aplicação dos indutores de 

brotação 

1. Testemunha (sem aplicação) 39,2 50,3 44,8c 

2. Agefix
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 80,3 76,9 78,6ab 

3. FrutOil
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 81,6 80,9 81,2ab 

4. Lubraquim
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 81,7 73,8 77,8ab 

5. IharolGold
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 83,4 88,5 86,0a 

6. Dormex
®
 0,7% 60,6 70,9 65,8b 

Média 71,1 73,6  
Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem significativamente pelo teste Tukey a 5% e 

probabilidade de erro. 

Fonte: Autor (2021). 

 

 

Na Tabela 4, podem ser observados os resultados referentes à brotação de gemas 

terminais aos 26 e 59 DAAT. Na avaliação feita aos 26 DAAT, a brotação de gemas terminais 

não apresentou diferença significativa entre os tratamentos. No entanto, o tratamento controle 

(testemunha), apresentou diferença significativa de brotação de gemas terminais em relação às 

porções. Nota-se heterogeneidade entre inferior e superior, sendo que na porção inferior das 

plantas ocorreu maior índice de brotação, com 65,3% comparada à porção superior com 47, 

6%. Leite (2004) e Leite et al. (2006) constataram que, plantas cultivadas em região de clima 

subtropical, onde as exigências em frio não são totalmente satisfeitas, podem apresentar 

problemas em relação a heterogeneidade de brotação, tendo gemas com diversos estágios de 

desenvolvimento no mesmo período, quando não são submetidas à tratamentos.  

Ao avaliar a brotação de gemas terminais aos 59 DAAT, não houve diferenças 

significativas em relação aos tratamentos. O resultado obtido pode ser justificado de acordo 

com Erez (2000), as gemas terminais possuem menos exigência de frio, sendo assim, podem 

apresentar um relevante desenvolvimento em comparação às gemas axilares. Conforme 

Francescatto (2014), a não ocorrência de brotação das gemas axilares favorece a brotação das 

gemas terminais e compromete a formação de novos órgãos reprodutivos.  

Os resultados obtidos nas tabelas 3 e 4, corroboram com Petri et al. (2006a), os 

autores afirmam que a utilização do óleo mineral causa significativo aumento na brotação de 

gemas terminais, porém quando se trata das brotações de gemas axilares o efeito de brotação é 

inferior. Corroborando com Hawerroth et al. (2010b), que destacam a importância da 
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utilização das substâncias químicas principalmente em relação à indução de brotação das 

gemas axilares.  

 

Tabela 4- Brotação de gemas terminais em macieiras „Baigent‟, sobre porta-enxerto M9, em 

função da aplicação de Dormex® em combinação a diferentes óleos minerais, aos 26 e 59 

dias após a indução de brotação. Vacaria, RS, 2021. 

Tratamento 

Porcentagem de brotação de gemas terminais 

Porção inferior Porção superior Média 

26 dias após a aplicação dos indutores de 

brotação 

1. Testemunha (sem aplicação) 65,3Aa 47,6Ab 56,4 

2. Agefix
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 78,5Aa 82,6Aa 80,6 

3. FrutOil
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 82,5Aa 92,6Aa 87,6 

4. Lubraquim
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 96,8Aa 87,6Aa 92,2 

5. IharolGold
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 70,8Aa 97,3Aa 84,0 

6. Dormex
®
 0,7% 94,8Aa 86,2Aa 90,5 

Média 81,5 82,3  

Tratamento 

Porcentagem de brotação de gemas terminais  

Porção inferior Porção superior Média 

59 dias após a aplicação dos indutores de 

brotação 

1. Testemunha (sem aplicação) 87,4 74,6 81,0a 

2. Agefix
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 96,0 81,0 88,5a 

3. FrutOil
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 95,5 85,8 90,6a 

4. Lubraquim
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 98,4 82,7 90,5a 

5. IharolGold
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 96,0 86,6 91,3a 

6. Dormex
®
 0,7% 91,4 89,9 90,7a 

Média 94,1A 83,4B  

Médias seguidas maiúsculas de mesma letra na coluna e médias seguidas de letra minúscula na linha não diferem 

significativamente pelo teste Tukey a 5% e probabilidade de erro. 

Fonte: Autor (2021). 
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A porcentagem de cachos florais de acordo com o número de frutos por inflorescência, 

aos 56 DAAT, mostrou-se influenciada pela aplicação dos tratamentos (Tabela 5). Em todos 

os tratamentos inflorescências contendo 1 fruto foi predominante, sendo observada nessa 

classe a maior porcentagem ao tratamento Agefix
®

 3,5% + Dormex
®  

0,7%, com 62,46%. O 

mesmo diferiu significativamente em relação ao tratamento controle (testemunha), todavia, os 

dois tratamentos não diferiram dos demais tratamentos utilizados sendo eles: FrutOil
®
 3,5% + 

Dormex
®

 0,7%; Lubraquim
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7%; IharolGold

®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% e 

Dormex
®

 0,7%. 

A porcentagem de cachos florais com 2, 3 e 4 ou mais frutos não apresentaram 

diferenças significativas em resposta aos tratamentos (Tabela 5). Ao avaliar o número de 

cachos florais com frutos por planta, não foram verificadas diferenças significativas de acordo 

com os tratamentos. Na avaliação do número de frutos por planta também não foi verificada 

influência a partir da aplicação dos tratamentos, sendo observado uma média de 43,81 frutos 

nos tratamentos, não corroborando com os resultados obtidos por Marchi et al. (2017) em 

macieiras Gala Real II e Fuji Suprema. Segundo os autores o número de frutos por planta foi 

influenciado pela aplicação dos diferentes tratamentos, destacando maior porcentagem de 

frutos na cultivar Gala tratadas com a combinação de óleo mineral e cianamida hidrogenada.   

Ao avaliar o número médio de frutos por cacho floral, não foram verificadas 

diferenças significativas em resposta aos tratamentos, sendo observado o maior índice com 

1,66% enquanto a testemunha apresentou 1,48% (Tabela 5).  

Na Tabela 6, podem ser visualizados os resultados referentes ao número e massa de 

frutos colhidos e massa fresca média desses. Ao avaliar o número e massa de frutos colhidos 

por planta, não foram apresentadas diferenças significativas entre os tratamentos, sendo 

observado que o tratamento com Lubraquim
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% apresentou valores 

superiores, 74,63% e 7,75% respectivamente, em relação aos demais.  

Petri et al. (2006a), esclarecem que a resposta dos indutores de brotação na produção 

de frutos é dependente de condições meteorológicas que ocorrem durante o desenvolvimentos 

dos frutos. Quando as condições climáticas são favoráveis, a utilização de indutores de 

brotação não apresenta diferença em relação à produção de frutos.  
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Tabela 5- Porcentagem de cachos florais de acordo com o número de frutos, número de cachos florais com frutos, número de frutos por planta e 

número médio de frutos por cacho floral durante o período de florescimento e frutificação em macieiras „Baigent/M9‟, aos 56 dias após o início 

da aplicação de indutores de brotação, no ciclo produtivo 2020/2021. Vacaria, RS, 2021. 

Tratamento
1
 

Porcentagem de cachos florais de acordo com o número de frutos 

por inflorescência
#
 

Número de 

cachos florais 

com frutos por 

planta
#
 

Número de 

frutos por 

planta
#
 

Número médio de 

frutos por cacho 

floral 
1 

fruto 

2 

frutos 

3 

frutos 

≥4 

frutos 

1 Testemunha (sem aplicação de indutor de brotação) 40,55b 36,95a 7,72a 2,27a 26,50a 44,50a 1,48a 

2 Agefix® 3,5% + Dormex® 0,7% 62,46a 26,98a 10,56a 0,00a 24,75a 36,75a 1,48a 

3 FrutOil® 3,5% + Dormex® 0,7% 56,25ab 31,12a 10,09a 2,54a 31,88a 51,63a 1,59a 

4 Lubraquim® 3,5% + Dormex® 0,7% 60,48ab 31,49a 5,61a 2,42a 36,75a 55,75a 1,50a 

5 IharolGold® 3,5% + Dormex® 0,7% 50,79ab 36,50a 8,96a 3,74a 25,00a 41,75a 1,66a 

6 Dormex® 0,7% 49,32ab 40,50a 8,46a 1,72a 19,25a 32,50a 1,63a 

Média 53,31 33,92 8,57 2,12 27,35 43,81 1,56 

Fonte de Variação GL 

Quadrado médio 

Porcentagem de cachos florais de acordo com o número de frutos 

por inflorescência
#
 

Número de 

cachos florais 

com frutos por 

planta
#
 

Número de 

frutos por 

planta
#
 

Número médio de 

frutos por cacho 

floral 
1 

fruto 

2 

frutos 

3 

frutos 

≥4 

frutos 

Tratamento 5 0,03* 0,01ns 0,00ns 0,01ns 149,96ns 308,89ns 0,03ns 

Bloco 3 0,00ns 0,03ns 0,00ns 0,02ns 574,62ns 1575,43ns 0,01ns 

Erro 18 0,14 0,13 0,08 0,11 194,04 501,38 0,04 

CV (%) - 11,64 14,85 26,05 91,47 50,92 51,11 12,92 

Média geral - 2,95 3,75 6,53 22,90 242,38 609,20 3,25 

#
Avaliações realizadas em 18/11/2020; aos 54 dias após a plena floração. Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem significativamente pelo teste 

Tukey, a 5% de probabilidade de erro.  ns – não significativo pelo teste F (p>0,05); *, ** significativo pelo teste F a 5% e a 1% de probabilidade de erro, respectivamente. 

Fonte: Autor (2021).
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Tabela 6- Número e massa de frutos colhidos e massa fresca média dos frutos em macieiras 

„Baigent‟, sobre porta-enxerto M9, em função da aplicação de Dormex® em combinação a 

diferentes óleos minerais. Vacaria, RS, 2021. 

Tratamento 

Número de 

frutos 

colhidos 

Massa de frutos 

colhidos por 

planta 

Massa fresca 

média dos 

frutos 

frutos planta
-1

 kg planta
-1

 g fruto
-1

 

1. Testemunha (sem aplicação) 67,38a 6,21a 100,19a 

2. Agefix
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 51,13a 5,40a 104,21a 

3. FrutOil
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 67,25a 6,37a 96,53a 

4. Lubraquim
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 74,63a 7,75a 103,91a 

5. IharolGold
®
 3,5% + Dormex

®
 0,7% 53,00a 5,00a 101,86a 

6. Dormex
®
 0,7% 43,88a 4,38a 100,07a 

Média 59,54 5,85 101,13a 

Médias seguidas minúscula de mesma letra na coluna não diferem significativamente pelo teste Tukey a 5% e 

probabilidade de erro. 

Fonte: Autor (2021). 
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6 CONCLUSÃO 

 

A aplicação dos indutores de brotação aumentou a brotação de gemas axilares, 

obtendo satisfatórios índices de brotação nos tratamentos com FrutOil
®
 3,5% e IharolGold

®
 

3,5%, ambos com Dormex
®
 0,7%.  

A porcentagem de cachos florais de acordo com o número de frutos por inflorescência 

apresentou diferença em relação a presença de inflorescências com 1 fruto através da 

aplicação do tratamento Agefix
® 

3,5% + Dormex
® 

0,7% em relação à testemunha, obtendo 

maior porcentagem no tratamento Agefix
® 

3,5%.  

Os demais parâmetros avaliados não sofreram influência significativa da aplicação dos 

tratamentos nas condições da região de Vacaria/RS, durante o ciclo produtivo 2020/2021. 
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