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Uso de indutores de brotação em pessegueiros ‘Eragil’

Brenda Reis Ferreira1; Fernando José Hawerroth2; Yan Pinter das Chagas3; Joyce Helena da Silva

O pessegueiro é uma frutífera de clima temperado de grande importância socioeconômica no Rio 

Grande do Sul. As cultivares utilizadas apresentam índices de brotação satisfatórios nas condições 

climáticas locais. No entanto em anos com reduzido acúmulo em frio durante o período hibernal, 

de maior exigência em frio, como a cultivar Eragil. Considerando a possibilidade de ocorrência de 

-

lização de informações técnicas quanto a alternativas para atenuar os problemas no manejo dos 

-

cieira pelo uso de bioestimulantes na indução de brotação de gemas, o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar o uso do indutor de brotação Erger(*) e de nitrato de cálcio (Calcnit(*)) no manejo de 

pessegueiros da cultivar Eragil. O experimento foi desenvolvido durante 2019/2020, em pomar co-

mercial no município de Antônio Prado, RS. O experimento foi implantado utilizando delineamento 

experimental em blocos casualizados, com quatro repetições, sendo cada unidade experimental 

composta por uma planta. Foram avaliados os seguintes tratamentos: 1) testemunha; 2) Calcinit(*) 

3%; 3) Calcinit(*) 3% + Erger(*) (*) 3% + Erger(*) (*) 3% + Erger(*)

Calcinit(*) 3% + Erger(*) 8%; 7) Calcinit(*) 5%+ Erger(*) 2,5%; 8) Calcinit(*) 5% + Erger(*) 5%. A brotação 

de gemas vegetativas foi antecipada pelo uso dos indutores de brotação avaliados. As avaliações 

-

indutores de brotação.
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