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Introdu ão
o raleio químico é uma prática que possibilita o
raleio de forma econômica, porém com variações
em sua eficiência. Recentemente alguns produtos
utilizadospara esta prática vêm sendo retirados do
mercado, resultando na demanda por novos
produtos. Uma alternativa é o princípio ativo
metamitron.O aumento do diâmetro de frutos ocorre
quandoo raleio é realizado no momento da divisão
celularnormalmente de quatro a seis semanas após
a queda de pétalas. O objetivo deste trabalho foi
avaliar o efeito de doses metamitron sobre a
frutificação efetiva e massa fresca de frutos em
diferentesépocas de aplicação.

Material e Métodos
o experimento foi realizado em pomar comercial de
macieiras de cultivar MaxiGala enxertadas sobre
M.9, no município de Vacaria, RS safra 2014. O
produto utilizado para o raleio químico foi o
metamitron comercialmente conhecido como
Goltix®,nas doses de 100, 200 e 300ppm, aplicadas
em quatro épocas As aplicações foram realizadas
quandoos frutos apresentaram 4, 8, 12 e 16mm de
diâmetro. Aos 80 dias após a aplicação dos
tratamentos avaliou-se a frutificação efetiva. Na
colheitaavaliou-se a massa fresca média dos frutos.
Odelineamento experimental utilizado foi em blocos
ao acaso, com 12 tratamentos e cinco repetições
em arranjo fatorial 3x4 (concentração x época de
aplicação).Os resultados obtidos foram submetidos
à análise de variância ANOVA (pSO,05) sendo que
quando significativos procedeu-se a análise de
regressãopolinomial através do programa Winstat.

.Resultados e Discussão

Todas as doses de metamitron reduziram
significativamente a frutificação efetiva ao se realizar
as aplicações em frutos com 4mm de diâmetro. As
aplicaçõesfeitas em frutos com 8, 12 e 16mm de
diâmetro resultaram em menor eficiência do raleio
químico,porem com redução na frutificação efetiva
quando comparadas a testemunha (dados não
apresentados). Nas três doses de metamitron
avaliadas se observou menor massa fresca de
frutos nas aplicações mais tardias. As aplicações
realizadasaos 12 e 16mm de diâmetro de fruto não
apresentaramdiferença estatística entre si, em

relação a; frutificação efetiva, indicando a
necessidade de aumento de doses (Figura 01).
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Figura 01- Efeito das doses de 100ppm (A), 200ppm (8)
e 300ppm (C) de metamitron aplicados em diferentes
épocas sobre a frutificação efetiva e peso médio de frutos
da macieira 'MaxiGala', Vacaria RS, 2014.

Conclusões
O metamitron reduz consideravelmente a
frutificação efetiva em aplicações próximas a queda
de pétalas. A prática de raleio químico precoce na
cultivar Maxigala favorece o aumento de peso final
de frutos.
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