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-

cieiras ‘Maxi Gala’e ‘Fuji Suprema’ em resposta à aplicação de 

diferentes indutores de brotação. O experimento foi delineado 

-

mar experimental da Embrapa Uva e Vinho, Vacaria, RS, com 

M9 no ciclo 2015/16. A aplicação foi realizada em 20/8/2015, 

sendo avaliados os seguintes tratamentos: 1. Testemunha (sem 

-

-

em ‘Maxi Gala’ em comparação com a testemunha. Aos 45 dias 

todos os tratamentos aumentaram a brotação de gemas axila-

res em relação ao tratamento-testemunha. Para a brotação de 

-

quando comparados à testemunha.
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A folha é o principal órgão no processo transpiratório, responsá-

vel pelas trocas gasosas entre a planta e o ambiente, razão pela 

deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento da área foliar em 

macieiras cvs. Maxi Gala e Fuji Suprema enxertadas sobre o por-

ta-enxerto M9 em função da aplicação de irrigação (baseada em 

avaliados os seguintes tratamentos: 1) adubação convencional; 

Na safra 2015/16, de cada planta foram colhidas 60 folhas, lo-

calizadas em ramos do ano, de ambos os lados e a meia altura 

da planta. Foram medidos a largura e o comprimento da folha 

-

lhas foram secadas em estufa a 65°C até peso constante. A área 

do cv. Maxi Gala apresentou maior média em comparação com 

o cv. Fuji Suprema.
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das informações sobre esse sistema são restritas à cultura da 

-

rigação sobre parâmetros de desenvolvimento foliar em maciei-

ras ‘Galaxy’ e ‘Fuji Suprema’. Foram avaliadas macieiras ‘Galaxy’ 

condições de sequeiro (sem irrigação) e com irrigação. A irriga-

de 7,5kPa. O delineamento experimental foi em blocos casuali-

dez plantas. Foi coletada no terço médio das plantas uma amos-

tragem de 60 folhas por parcela e mensurados comprimento e 

-

posteriormente, as amostras foliares foram secadas em estufa 

a 65°C até peso constante, obtendo-se a massa seca média de 

menor área média das folhas no sistema irrigado, assim como 

menor comprimento e largura do limbo foliar. A área foliar es-

Fuji Suprema.
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-

sul do Brasil, principalmente a irregularidade e a má distribuição 

-

-

lineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco 

-

dos sobre o porta-enxerto M9. Na safra 2015/16, foram avalia-

o cv. Fuji Suprema. Estas mesmas variáveis apresentaram valo-

comparado com o manejo convencional (sequeiro). O perentual 

-

-

res jovens de macieira na região de Vacaria, RS.


