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O cultivo da amora-preta tem despertado o interesse crescente dos 
produtores de muitas regiões do Brasil. Na região dos Campos de Cima da 
Serra, no RS, o município de Vacaria tem se destacado na produção de 
frutos desta espécie. O uso de cobertura plástica promove a proteção das 
plantas contra fenômenos climáticos e é importante para espécies que 
produzem frutos que apresentam elevada perecibilidade, como é o caso da 
amoreira preta. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do cultivo sob tela 
na produção de três cultivares de amoreira-preta. O experimento foi 
conduzido na EFCT, da Embrapa Uva e Vinho, em Vacaria, RS, na safra 
2013/14, onde foram avaliadas as cultivares Tupy, Loch Ness e Xavante. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 4 repetições. A 
produção por planta e o número de frutos colhidos foi superior no cultivo 
coberto para as cultivares Tupy e Xavante. No caso da cultivar Loch Ness, 
nessa safra, a presença da tela não afetou positivamente a produção das 
plantas e tampouco o número de frutos colhidos. A presença da tela sob as 
plantas aumentou o peso médio dos frutos somente no caso da cultivar Loch 
Ness. Para ‘Tupy’ e ‘Xavante’ não foi observada diferença significativa, na 
comparação de médias, entre sistema de cultivo para esta variável. A 
produção de ‘Tupy’ foi superior às demais cultivares nas duas condições de 
cultivo.  
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