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A inserção de novas alternativas para indução que agregue
alta eficiência na brotação de gemas, baixa toxicidade e menor
custo de utilização é fundamental ao setor produtivo da maçã.
O objetivo do estudo foi avaliar a brotação de gemas de ma-
cieiras 'Maxi Gala'e 'Fuji Suprema' em resposta à aplicação de
diferentes indutores de brotação. O experimento foi delineado

" em blocos ao acaso, com três repetições de uma planta, em po-
. mar experimental da Embrapa Uva e Vinho, Vacaria, RS,com
os cultivares Maxi Gala e Fuji Suprema sobre porta-enxerto
M9 no ciclo 2015/16. A aplicação foi realizada em 20/8/2015,
sendo avaliados os seguintes tratamentos: 1. Testemunha (sem
aplicação); 2. Óleo mineral 3,5%; 3. Óleo mineral 3,5%..!--Ergerl!l
1%; 4. Óleo mineral 3,5% + Erger" 2%; 5. Óleo mineral 3,5% +
Dormex" 0,4%; e 6. Óleo mineral 3,5% + Dorrnex" 0,8%. Foram
avaliadas: brotação de gemas axilares (%), brotação de gemas
terminais (%), porcentagem de cachos florais por gemas brota-
das e número médio de frutos por floral. Aos 21 dias da aplica-
ção o tratamento com óleo mineral 3,5%+ Erger" 2%aumentou
a brotação de gemas axilares de ambos os cultivares e terminais
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
gemas terminais, o tratamento com óleo mineral 3,5% + Dor-
mex" 0,8% foi mais eficaz em 'Maxi Gala', e óleo mineral 3,5%
+ Dorrnex" 0,4% foi mais eficaz em macieiras 'Fuji Suprema'
quando comparados à testemunha.
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