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-

mares de macieira encontra-se em ampla expansão. Entretanto, 

frutos localizados em diferentes porções da copa de macieiras 

-

ca total de frutos, massa média fresca dos frutos, diâmetro e 

comprimento médio dos frutos bem como sua relação, cate-

goria por tamanho, coloração da epiderme, porcentagem de 

frutos com  e com dano de sol. No ciclo 2014/15, a 

maior proporção de frutos, em número e massa fresca total, foi 

fresca dos frutos, comprimento médio dos frutos, categoria por 

tamanho, coloração da epiderme, porcentagem de frutos com 

0, 2 e 3 graus na escala de  e a porcentagem de frutos 

-

tre as diferentes porções da copa das plantas avaliadas. Os fru-

tos de maior massa média fresca concentraram-se nas porções 

de 2 a 3m e 3 a 4m. Maçãs ‘Fuji Kiku’ apresentam diferenças 

-

ções da copa.
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-

ao sistema de produção. Assim, o presente trabalho teve por 

-

perimento foi conduzido em pomar experimental de macieira 

-

de frutos; massa de frutos por planta; calibres e massa fresca de 

-

-

de brotação de gemas terminais reduziu a produção de frutos 

com menor calibre. Os parâmetros de brotação não apresenta-

ciclo 2015/16.
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Em culturas perenes, o conhecimento da variação temporal do 

-

cas culturais, sendo, muitas vezes, necessária sua mensuração 

-

pelas dimensões lineares do limbo foliar. Foram mensuradas as 

dimensões comprimento e largura de amostras de 200 folhas de 

macieiras ‘Galaxy’ e ‘Fuji Suprema’, em condições de sequeiro e 

-

b) e expo-
x

pela largura do limbo foliar e do produto das duas dimensões. 

o produto das dimensões lineares. Em termos de modelos ma-

-

delo geométrico e do exponencial.
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da macieira e diminuam sua irregularidade ao longo dos anos 

-

-

balho foi avaliar o efeito de aplicações de proexadiona de cálcio 

Suprema’. O experimento foi conduzido em pomar comercial 

de macieiras ‘Galaxy’ e ‘Fuji Suprema’ sobre porta-enxerto M9 

no ciclo 2015/16. Foram avaliados os seguintes tratamentos: 

1) testemunha (sem aplicação), 2) PCa 82,5g.ha-1 + PCa 82,5g.

ha-1aos 21 dias após a primeira aplicação (DAPs); 3) PCa 110g.

ha-1 + PCa 110g.ha-1aos 30 DAPs; 4) PCa 165g.ha-1 + PCa 165g.

ha-1aos 30 DAPs. A primeira aplicação foi realizada quando os 

ramos apresentavam 5cm de comprimento. Foi efetuada a ava-

-

82,5g.ha-1 + PCa 82,5g.ha-1 aos 21 DAPs, apresentando aumento 

fruto em comparação à testemunha.


