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INTRODUÇÃO

A framboeseira (Rubus idaeus L.), ainda pouco cultivada no Brasil, tem se destacado entre 
as pequenas frutas, tanto para produtores como consumidores. No âmbito mundial, destaca-se 
a Rússia como maior produtor, que em 2013 produziu em aproximadamente 143 mil toneladas, 
em 16 mil hectares cultivados, com uma média de 8.938 kg.ha-1(FAO, 2016).

No Rio Grande do Sul, o município de Vacaria apresenta a maior área plantada, contando 
com 8 ha, e alguns municípios da serra gaúcha possuem pequenos cultivos. Há interesse 
comercial para ampliar a produção da fruta, porém, a disponibilidade de mudas é escassa e há 
necessidade de maiores esclarecimentos técnicos sobre as cultivares e manejo das mesmas 
(MARCHI, 2015).

Dentre as variedades plantadas, a variedade Alemãzinha não possui registro na literatura, 
no entanto é cultivada por produtores em Vacaria-RS, e é popularmente chamada por eles 
desta forma. Possui hábito remontante e frutas de coloração vermelha. Já a cultivar Fallgold 
apresenta maturação precoce de frutas, com tamanho médio e coloração amarela, e também é 
uma variedade do tipo remontante, com hastes muito vigorosas (BUSHWAY et. al., 2008). 

A poda é determinante em relação ao rendimento da planta, e varia conforme a variedade 
utilizada (remontante ou não remontante), e o local de cultivo (MARCHI, 2015). Desta forma, 
objetivou-se avaliar a produção e fenologia de duas variedades de framboeseira em três diferentes 
épocas de poda.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em área experimental pertencente à Embrapa Clima 
Temperado, Pelotas, localizada na região Sul do Rio Grande do Sul (latitude de 31°46’19”S, e 
longitude 52°20’33’’W e altitude de 17 metros), durante o ciclo produtivo outonal de 2014.

Foram avaliadas plantas das cultivares remontantes Alemãzinha e Fallgold, submetidas a 
três diferentes épocas de poda, espaçadas em 15 dias entre elas: época 1 (29 de janeiro), época 
2 (13 de fevereiro) e época 3 (28 de fevereiro). Na implantação do pomar, em 06 de fevereiro 
de 2013, utilizou-se mudas micropropagadas. O espaçamento de plantio usado foi de 0,25m x 
4m e 2,0m entre as parcelas nas diferentes cultivares. As plantas foram conduzidas no sistema 
de espaldeira com mulching plástico preto para a cobertura do solo e sistema de irrigação por 
gotejamento.

Os tratamentos de poda foram efetuados rebaixando as plantas a, aproximadamente, 5cm 
acima do solo.
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As variáveis analisadas foram: número de frutas por planta; produção por planta (g); massa 

data de realização de cada poda.  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em um arranjo fatorial 
2x3, com quatro repetições de cinco plantas por parcela. Os dados obtidos foram submetidos 
à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade de erro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para os caracteres produtivos e vegetativos entre as duas cultivares, não foi constatado 

A época 1, realizada em 29 de janeiro, apresentou maior número de frutos por planta e 
maior produção por planta, em relação as outras duas datas.

Observa-se que a poda drástica efetuada precocemente aumenta os caracteres de 

permitiu que as plantas acumulassem mais reservas e tivessem, consequentemente, melhores 

Os valores de número de frutas e produção por planta obtidos neste estudo foram 
superiores aos apresentados por Maro et al. (2012), para cultivares de framboeseira cultivadas 
no oeste Paranaense, que observaram 38 frutas por planta e 79 g.planta-1 para a cultivar Fallgold, 
enquanto que, neste estudo, observou-se 48 frutas por planta e 116,92 g.planta-1.

A poda na cultura da framboeseira é uma prática fundamental, pois renova a parte aérea 
da planta para um novo ciclo produtivo. De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, 
a realização da poda precoce no verão (29 de janeiro) para as cultivares Alemãzinha e Fallgold 
proporciona melhores rendimentos na produção outonal, não alterando a sua fenologia. Cabe 

Tabela 1. Época de poda, e variáveis de produção e fenologia das cultivares Alemãzinha e Fallgold. 
Embrapa Clima Temperado, Pelotas-RS.

Tratamento N° frutas por planta Produção (g.planta-1) MMF (g) DPF DPC

Época de poda

Época 1 
(29/01/0215)

81,50 a 187,66 a  2,29 ns 73,17 ns   93,50 ns

Época 2 
(13/02/2015)

22,42 b 55,06 b  2,48  62,67   84,50

Época 3 
(28/02/2015)

23,83 b 60,72 b  2,50  71,67   98,67

Cultivar

Alemãzinha 36,67 ns 85,37 ns 2,43 ns 75,44 ns 91,00 ns

Fallgold 48,50 116,92 2,42 62,89 86,78

letra na coluna, dentro de cada tratamento, não diferem entre si pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade de erro.
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CONCLUSÕES

O número de frutos e produção por planta foi maior quando a poda foi realizada em 
29/01/2015 (época 1), em ambas as cultivares testadas (Alemãzinha e Fallgold).
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