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RESUMO

ZEIST, Ricardo Antônio. Superação de dormência e seleção de híbridos experimentais
de morangueiro: UNICENTRO, 2019. (Dissertação – Mestrado em
Agronomia/Produção Vegetal).
Com o crescente desenvolvimento da cultura do morangueiro no Brasil nos últimos
anos e a dependência por cultivares importadas para o cultivo, o custo de produção da
lavoura vem cada vez mais aumentando, diminuindo, portanto, o lucro dos agricultores.
A busca por cultivares nacionais adaptadas às condições climáticas vem sendo uma
alternativa para a produção de morangueiro no Brasil. Um dos principais obstáculos nos
programas de melhoramento é a dificuldade de germinação dos aquênios, os quais
apresentam dormência tegumentar e germinação natural de 10 a 20%. Com isso os
objetivos desse trabalho foram 1°: testar reguladores vegetais na quebra de dormência
de aquênios e desenvolvimento de mudas de morangueiro; 2°: obter e selecionar plantas
F1, que apresentem potencial produtivo igual ou superior às cultivares importadas mais
plantadas atualmente. A escarificação química com H2SO4 (98 %) durante 15 min e uso
de ácido Ácido Indol-3-Butírico (Auxina) proporcionou efeito positivo na germinação
já o biorregulador Stimulate® proporcionou efeito positivo no desenvolvimento de
mudas de morangueiro. O cruzamento entre a cultivar Camino Real e os clones préselecionados RVFS07, RVFS06, RVDA11, RVCA16 e RVCS44, resultaram em 916
híbridos de alto potencial, dentre os quais o hibrido RVCA16R-39, RVFS07R-61,
RVCS44R-143 e RVCS44R-110 possuem elevado potencial produtivo e podem ser
utilizados em novos testes de adaptabilidade e estabilidade para futuramente serem
lançados no mercado.

Palavras-Chave: Fragaria x ananassa Dusch, aquênios, melhoramento genético,
fitorreguladores

v

ABSTRACT
ZEIST, Ricardo Antônio. Dormancy overcoming and selection of experimental
strawberry hybrids: UNI-CENTRO, 2019. (Dissertation - Master's Degree in Agronomy
/ Plant Production).
With the increasing development of the strawberry crop in Brazil in the last years and
the dependence on cultivars imported for cultivation, the cost of crop production is
increasingly increasing, thus reducing farmers' profits. The search for national cultivars
adapted to the climatic conditions has been an alternative for strawberry production in
Brazil. One of the main obstacles in breeding programs is the difficulty of germination
of achenes, which present tegument dormancy and natural germination of 10 to 20%.
Thus the objectives of this work were 1 °: to test plant regulators in the dormancy
dormancy and the development of strawberry seedlings; 2 °: to obtain and select F1
plants, which present productive potential equal to or higher than the currently planted
imported cultivars. The chemical puncture with H2SO4 (98%) for 15 min and the use of
acid Indol-3-Butyric Acid (Auxina) provided a positive effect on germination, and the
Stimulate® bioregulator provided a positive effect on the development of strawberry
seedlings. development of moran-gueiro seedlings. The cross between Camino Real and
the pre-selected RVFS07, RVFS06, RVDA11, RVDA11, RVCA16 and RVCS44 clones
resulted in 916 high potential hybrids, among which the RVCA16R-39, RVFS07R-61,
RVCS44R-143 and RVCS44R- 110 have high productive potential and can be used in
new adaptability and stability tests to be launched in the future.

Key words: Fragaria x ananassa Dusch, achenes, genetic improvement, phytoregulators
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1. INTRODUÇÃO

O morangueiro, Fragaria x ananassa Dusch., originou-se por meio de
hibridação natural ocorrida entre Fragaria chiloenses x Fragaria virginiana em meados
do século XVII. A primeira descrição foi realizada pelo botânico Atoine Nicolas
Duschesne em sua publicação intitulada “L'Histoire Naturelle des Fraisiers”. Com uma
rica síntese e descrição da história, origem e genealogia do morangueiro
(DUSCHESNE, 1766).
A produção de morango no mundo dobrou na última década e em 2016 atingiu
mais de 9 milhões de toneladas. Destaca-se a China como maior produtor, com mais de
3 milhões de toneladas, seguido pelos Estados Unidos, que contribuem com mais 1,4
milhões de toneladas. No entanto, a produtividade média dos Estados Unidos é o dobro
da produtividade da China, atingindo 66,8 t ha-1 (FAOSTAT, 2016).
No Brasil, o estado de Minas Gerais é o maior produtor com 40.245 toneladas,
correspondendo esta a 59% da produção nacional, seguido pelos estados do Rio Grande
do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro (ZAWADNEAK et al.,
2014). Entre as pequenas frutas, o morangueiro é uma das principais , sendo a mais
cultivada no Brasil (CARVALHO et al., 2014) e no mundo (TAZZO et al., 2015).
A produção de morangos no Brasil tem grande importância socioeconômica e
está se expandindo gradativamente no decorrer dos anos, representando em torno de
40% da área total produzida na América do Sul (ANTUNES e HOFFMANN, 2012).
O melhoramento genético do morangueiro iniciou na Inglaterra, por volta do
início do século XVIII, expandindo-se rapidamente para a França e Alemanha e
posteriormente para outros países da Europa e Ásia (ZAWADNEAK et al., 2014).
Quanto ao Brasil, o melhoramento iniciou no Instituto Agronômico de Campinas-SP
(em 1941) e na Estação Experimental de Pelotas-RS, hoje Embrapa Clima Temperado
(em 1950). A base genética desses programas foi constituída por genótipos introduzidos
dos Estados Unidos por meio da importação de mudas e aquênios.
Os programas brasileiros contribuíram para o aumento da produtividade e da
relevância econômica da cultura do morangueiro no país. Por sua vez, a partir da década
de 1990, cultivares de morangueiro, geneticamente melhoradas, provenientes de
programas internacionais, foram introduzidas com grande sucesso nas diferentes regiões
produtoras do Brasil, fazendo com que as cultivares brasileiras tornassem-se
ultrapassadas (GALVÃO et al., 2014). Dessa forma, as principais cultivares de
1

morangueiro plantadas são importadas dos Estados Unidos, Espanha, entre outros
países. Esta situação indica que a evolução da cultura no país ainda é dependente de
cultivares importadas, não adaptadas, portanto pouco produtivas e vulneráveis a fatores
bióticos e abióticos (BARNECHE; BONOW, 2012), das regiões produtoras.
O intercruzamento entre clones ou cultivares é o método predominante nos
trabalhos de melhoramento do morangueiro. Consiste no intercruzamento de genótipos
heterozigotos, seleção de híbridos F1 e nas subsequentes gerações vegetativas,
entretanto, no caso do morangueiro a dificuldade já se inicia com a germinação dos
aquenios, sendo que, sem a aplicação de tratamentos, são obtidos resultados abaixo de
50% de germinação, devido à dormência tegumentar presente nos mesmos, o que
acarreta em perda de genótipos que poderiam ser promissores. Por isso, testar
metodologias que superem a dormência é de grande interesse.
Visando diminuir a dependência da importação de cultivares de morangueiro,
objetivou-se com este trabalho obter e selecionar plantas F1 (Híbridos), que apresentem
potencial produtivo superior às cultivares plantadas na atualidade, bem como testar
biorreguladores vegetais na germinação de aquênios

2

2. OBJETIVOS

2.1. Geral
Selecionar híbridos de morangueiro com base em características agronômicas
adaptadas ás condições das regiões produtoras do Brasil,

2.2 Específicos

Avaliar efeito dos reguladores vegetais na germinação de aquênios e
desenvolvimento de mudas de morangueiro.
Realizar cruzamento e selecionar plantas F1 que apresentam potencial produtivo
superior as cultivares plantadas no Brasil.

3

3.0 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 A cultura do morangueiro

3.1.1 Origem
Os primeiros relatos sobre o cultivo do morangueiro datam do ano 1300, em que
a primeira ilustração botânica apareceu em 1485 em Mainz Herbarius a partir de 1500,
quando o cultivo popularizou-se por toda a Europa (DARROW, 1966). A história do
morangueiro remonta a época do Império Romano e talvez até dos Gregos, no entanto,
por não ser uma cultura agrícola naquele período, há poucos registros, sendo o mais
antigo deles encontrado em Plínio (23-79 a.C) no seu livro História Natural. O
morangueiro apareceu na literatura novamente no século XIII, em escritos do médico
grego chamado Nicholas Myrepsus. A prática de cultivar o morangueiro iniciou a partir
do sec. XIII, na França, ao transplantar Fragaria vesca L. de ocorrência silvestre, nos
jardins, inicialmente com finalidades ornamentais. Ao se perceber que os frutos eram
saborosos, passou-se a utilizá-los para consumo, tornando o morango um fruto
apreciado pela realeza francesa e inglesa (DARROW, 1966; DUSCHESNE, 1766).
A origem do morangueiro cultivado F. x ananassa Duch., descrita por Darrow
(1966), consiste do cruzamento entre espécies silvestres F. chiloensise x F virginiana,
ocorrido casualmente, nas proximidades de Brest, na Fança, por volta de 1750 (COSTA
et al., 2014).

A

hibridação

ocorreu

naturalmente

no

jardim

botânico

europeu

há

aproximadamente 260 anos, entre as espécies octaploides F. chiloensis (2n=8x=56)
proveniente do Chile e F. virginiana (2n=8x=56), encontrada naturalmente na América
do Norte, (DARROW, 1966). Plantas de F. virginiana chegaram a Europa no final do

século XVII por diversas rotas desconhecidas, enquanto algumas plantas de F.
chiloensis foram levadas a França em 1714, pelo Capitão francês François Frézier que
foi enviado por Luis XIV entre os anos de 1712 a 1714, para vistoriar as terras
conquistadas no Chile, quando coletou plantas de F. chiloensis em sua missão. Estas
espécies obtiveram sucesso moderado após a introdução, destacando-se somente com a
identificação dos primeiros frutos da hibridação que deu origem a F. ananassa, por
volta de 1750.

4

Existem relatos que o cultivo do morangueiro no Brasil iniciou-se por volta de
1930 pelos colonos italianos, trazidos para cidade de Jundiaí no interior paulista. No
entanto, naquela época a produtividade era muito baixa, ocorrendo a difusão da cultura
apenas a partir de 1960, em que, por meio do melhoramento genético, se sucedeu o
desenvolvimento de novas variedades, mais resistentes e produtivas. Essas cultivares
foram difundidas por regiões de clima e solos variados, com melhores adaptações e
novas técnicas de cultivo, ocorrendo assim, o início do cultivo comercial (FRANQUEZ,
2008).

3.1.2 Importância econômica

A produção de morangos no mundo dobrou na última década. Nos anos 2000 a
produção mundial de morango era de cerca de 4.470.167 toneladas, chegando a
9.118.336 toneladas em 2016. Os dez países com as maiores produções são: China,
Estados Unidos, México, Egito, Turquia, Espanha, Rússia, Polônia, Republica da Coréia
e Japão. A Ásia responde por 51,4% da produção mundial, destacando-se a China, com
a produção em 2016 de 3.793.864 t. Na sequência os Estados Unidos com 1.420.570 t, o
México com 468.248 t, o Egito com 464.958 t, a Turquia com 415.150 t, a Espanha com
366.161 t, e a Rússia com 197.523 t. Apesar da produção na China ser expressiva, a
produtividade é de cerca de 26 t ha-1, enquanto que nos Estados Unidos é de 66,8 t ha-1.
A União Europeia não teve incremento expressivo de produtividade, mantendo-se em
cerca 11 t ha-1 no período de 2000 a 2016 (FAOSTAT, 2016). No mesmo ano, em
território nacional foram produzidas aproximadamente 155.440 toneladas de morangos
em 4.300 hectares, resultando em uma produtividade média de 36,1 t ha-1
(FAGHERAZZI et al., 2016).
O Brasil tem área plantada de aproximadamente 4.000 hectares com uma
produção estimada em mais de 105 mil toneladas por ano. Destaca-se o estado de Minas
Gerais com uma produção de 40.245 toneladas, correspondendo a 59% da produção
nacional, seguido pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Santa
Catarina e Rio de Janeiro (REISSER JÚNIOR, 2015). Ao compar os dados de
produtividade do Brasil com os do mundo, observa-se que o Brasil se assemelha com a
produtividade da China, supera a produtividade da União Europeia, mas ainda é inferior
da produtividade média dos Estados Unidos (FAOSTAT, 2014).

5

No estado do Paraná, a cultura foi introduzida por imigrantes japoneses, em que
os principais locais de produção são a região metropolitana de Curitiba, Norte Pioneiro
e nas cidades de Umuarama, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel, Francisco Beltrão,
Londrina e Campo Mourão. Entre as principais cultivares plantadas no estado,
destacam-se as de dias curtos, no entanto, com o aumento da importação de mudas
certificadas do Chile, os produtores têm demonstrado uma tendência de mudança do
hábito de cultivo, passando a introduzir na propriedade cultivares neutras ao fotoperíodo
e que garantem a produção durante o ano todo. As cultivares mais plantadas no estado
são, Aromas, Camarosa, Festival, Camino Real, Palomar, Albion, Monterrey, Portola e
San Andreas (CARVALHO et al., 2014).

3.1.3 Botânica e taxonomia

O morango pertence à família Rosaceae, subfamília Rosoideae, gênero
Fragaria, pertencente á divisão Magnoliophyta (Angiospermae), classe Magnoliopsida
(Dicotiledoneae), subclasse Rosidae, ordem Rosales, que abrange mais de vinte
espécies, as quais diferem tanto funcional como estruturalmente (CRONQUIST, 1988).
O gênero fragaria possui 20 espécies descritas, as quais são distribuídas em
cinco grupos distintos, cuja diferença se dá pelo número de plóidia: diplóides,
tetraplóides, pentaplóides, hexaplóides e octoplóides. As espécies diplóides, tetraplóides
e hexaplóides são comuns na Europa e Ásia, já as octoplóides são encontradas nas
Américas e Ásia (ANTUNES e HOFFMANN, 2012).
As plantas do gênero Fragaria são herbáceas e rasteiras, formando touceira que
podem chegar de 15 a 30 cm, com raízes superficiais e fasciculadas, com cerca de 90%
das raízes concentradas nos primeiros 20 cm do solo (PALHA et al., 2005). O caule é
um rizoma estolonífero, curto, de formato cilíndrico e retorcido, do qual surgem as
folhas trifoliadas com diferentes fases de desenvolvimento e dispostas em roseta
formando um conjunto chamado coroa. A planta é formada por uma ou mais coroas das
quais emergem folhas, inflorescências, estolões e raízes adventícias. Cada coroa
funciona como uma unidade independente na planta, com pequeno crescimento e
concedendo o aspecto de roseta (PALHA et al., 2005)
A folha do morangueiro e constituídas por três folíolos (trifoliadas) com bordos
serrilhados com características de cor e formato diferindo entre cultivares. Os pecíolos
possuem estípulas de proteção em sua base, onde também se encontram as gemas. Estas
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podem evoluir em estolões ou novas coroas (PALHA et al., 2005). As folhas podem ter
de 300 a 400 estômatos por mm², o que torna o morangueiro uma planta bastante
sensível ao estresse hídrico, altas temperaturas e intensidade luminosa (MELO et al.,
2006). A inflorescência é terminal, emergindo das estípulas da folha imediatamente
abaixo dela durante a expansão da folha. A inflorescência típica do morangueiro possui
uma flor primária, que é a mais velha, duas flores secundárias, quatro flores terciárias e
oito flores quaternárias (PALHA et al., 2005).
As flores são andróginas e hemicíclicas, seu cálice é formado por brácteas
unidas na base, as pétalas são livres, lobuladas podendo ser brancas ou avermelhadas
(MELO et al., 2006). As flores são autoférteis (CRANE e WALKER, 1984), mas com
diferentes taxas de autofecundação nas diferentes cultivares (CONNOR e MARTIN,
1973). As flores possuem em geral cinco sépalas e cinco pétalas com forma variável
entre as diferentes cultivares, podendo ser elíptica, redonda ou oval e possui de 20 a 30
estames e um número variável de pistilos (60 a 600). Estes estames são dispostos ao
redor dos ovários, com tamanho variável entre cultivares, onde flores primárias formam
frutos maiores e as flores secundárias e terciárias por possuírem um número menor de
pistilos formam frutos menores (PALHA et al., 2005).
O fruto do morangueiro é formado pela fecundação dos óvulos de vários
carpelos desenvolvendo um fruto composto, sendo múltiplo de aquênios, resultante da
hipertrofia de cada receptáculo (PALHA et al., 2005). As sementes são encontradas
dentro dos aquênios, no exterior do pseudofruto e as mesmas estimulam o crescimento
uniforme do receptáculo carnoso. Caso não ocorra uma boa polinização das flores por
meio dos agentes polinizadores, poderá acontecer a deformação dos frutos (GALVÃO
et al., 2014).
Os estolões são ramos especializados que se desenvolvem a partir das gemas
basais das folhas (MELO et al., 2006), resultam em novas plantas sendo seu surgimento
favorecido pelo aumento do fotoperíodo (PALHA et al., 2005). Por meio da emissão de
estolões, o morangueiro pode se reproduzir assexuadamente (CAMARGO et al., 1993).
3.1.4 Aspectos fenológicos na cultura do morangueiro

A alternância entre as fases vegetativa e floral do morangueiro é influenciada
por diversos fatores ambientais, dentre os quais a temperatura e o fotoperíodo destacamse por sua importância (SILVA, et al., 2007). O fotoperíodo é o fator ambiental que
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controla a transição do crescimento vegetativo para o reprodutivo. Conforme o
comportamento das cultivares, diante destas condições ambientais, definem-se dois
grupos distintos: as cultivares de fotoperíodo curto, que são aquelas que geralmente
florescem quando o dia possui menos de 14 horas e temperatura inferior a 15 °C, e em
condições diferentes, ocorre o crescimento vegetativo (emissão de estolhos); e as
cultivares insensíveis ao fotoperíodo (neutras) que florescem continuamente com
temperaturas entre 10 e 28 °C (DURNER, 2015).
O comprimento do dia influencia diretamente sobre o fotoperíodo crítico do
morangueiro, ou seja, o acúmulo de horas diárias de luz que induzem à floração. Esse
acúmulo é detectado por pigmentos receptores de luz vermelha chamados de fitocromos
e desencadeia diversos processos bioquímicos e hormonais que controlam o
florescimento (KIRSCHBAUM, 1998; SOLOMAKHIN e BLANKE, 2008).
Quando a temperatura e o fotoperíodo aumentam, a planta interrompe a floração
e apenas se reproduz vegetativamente. Para a maioria das cultivares, o surgimento das
flores ocorre quando as plantas são submetidas a temperatura de 8 ºC durante a noite e
15 ºC durante o dia. Temperaturas superiores a 25 ºC impedem a floração e, superiores a
32ºC provocam abortos florais; em temperaturas entre -3 a -5 ºC ocorre o congelamento
da planta; e temperaturas entre 18 a 24 ºC favorecem a frutificação (VERDIAL, 2004).
A temperatura é um elemento importante também para a indução floral
(KIRSCHBAUM, 1998).
A medida que a temperatura e o fotoperíodo decrescem, ocorre uma diminuição
na atividade fisiológica da planta, até que a mesma entre em dormência, situação na
qual só é modificada quando atinge um determinado número de horas de frio abaixo de
7,2 ºC, que conforme a cultivar varia de 380 a 700 horas acumuladas de temperatura
entre 2 e 7 ºC (VERDIAL, 2004). A intensidade e a qualidade da luz também são
importantes para a produção do morangueiro, pois durante o verão, o fotoperíodo
aumenta e a temperatura é mais elevada, o que favorece a emissão de estolhos e indica o
fim do período produtivo da cultura (KIRSCHBAUM, 1998).
A maior parte das cultivares é sensível ao fotoperíodo curto no Brasil, ocorrendo
indução floral nos dias em que o período de luz é inferior a 14 horas e as temperaturas
são moderadas. O desenvolvimento dos estolões ocorre em dias longos com
temperaturas mais elevadas (STRASSBURGER et al., 2010).
No Brasil, as cultivares mais utilizadas provém de programas de melhoramento
dos Estados Unidos, como por exemplo, Aromas e Albion de fotoperíodo neutro e,
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Camarosa e Camino Real de fotoperíodo curto (mais plantadas no sul do país)
(MÓGOR, 2014).

3.2 Melhoramento Genético

3.2.1 Melhoramento genético do morangueiro no Brasil

O melhoramento genético do morangueiro teve seu primeiro impulso na
Inglaterra no início do século XVIII, posteriormente expandindo-se para a França,
Alemanha e Estados Unidos (Zawadneak et al., 2014). Estão ativos mais de 40
programas de melhoramento da cultura do morangueiro no mundo, com grande volume
de germoplasma disponível para pesquisas e desenvolvimento de cultivares para as
características de interesse (CHANDLER et al., 2012). Por sua vez, no Brasil são
escassos os programas de melhoramento do morangueiro. Os trabalhos de maior
destaque foram conduzidos no Instituto Agronômico de Campinas-SP (iniciando em
1941) e na Estação Experimental de Pelotas-RS, hoje Embrapa Clima Temperado
(iniciando em 1950). Vários dos materiais utilizados nesses programas tiveram origem
de genótipos introduzidos a partir dos programas de melhoramento dos Estados Unidos,
por meio da importação de mudas e aquênios. Estes programas contribuíram
imensamente para o aumento da produtividade e da importância da cultura do
morangueiro no Brasil (FRANQUEZ, 2008).
Dentre as instituições brasileiras que mantêm esforços no sentido de desenvolver
novas cultivares, citam-se: IAC; Embrapa Clima Temperado; Universidade do Estado
de Santa Catarina (UDESC); Universidade Federal de Lavras (UFLA); Universidade
Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO) e Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), tem visado o desenvolvimento de novos
genótipos de morangueiro, mais bem adaptados as condições edafoclimáticas
brasileiras. No entanto, ainda não foram lançadas novas cultivares que possibilitem
concorrer em produtividade com os materiais genéticos importados e amplamente
cultivados no Brasil.
A produtividade no morangueiro é determinada em função do número de frutos
emitidos por planta e da massa média dos frutos. Esta última, por sua vez, é uma das
características com a qual mais se obteve sucesso nos programas de melhoramento. De
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acordo com Whitaker et al. (2011) já se obteve um incremento médio da ordem de 2,6 g
por ano para massa média de frutos nas cultivares e seleções obtidas na Universidade da
Flórida, nos Estados Unidos.
Com relação às pragas, a resistência ao ácaro-rajado (Tetranychus urticae) tem
sido a principal demanda dos programas de melhoramento vigentes. Quanto à
resistência a doenças, por sua vez, esforços maiores têm sido feitos no sentido de obter
cultivares resistentes à podridão por Botrytis (Botrytis cinerea), à mancha-demicosferela (Mycosphaerella fragariae), oídio (Sphaeroteca macularis), antracnose
(Colletotrichum fragariae e C. acutatum), mancha-de-diplocarpon (Diplocarpon
earlianum) e murcha-de-verticillium (Verticillium dahlie) (OLIVEIRA; BONOW,
2012).
A firmeza do fruto e a resistência da epiderme são atributos ligados à
durabilidade pós-colheita, sendo que em uma cultivar comercial espera-se que ambas
sejam elevadas (CHEN et al., 2011). A coloração da epiderme, por sua vez, é
determinada pela presença de pigmentos pertencentes ao grupo das antocianinas
(COCCO, 2014). O sabor dos frutos é determinado pela relação sólidos solúveis / acidez
titulável e, em menor grau, pelo conteúdo de compostos solúveis. Quanto maior a
relação sólidos solúveis / acidez titulável, maior a possibilidade de os frutos serem bem
aceitos (JOUQUAND et al., 2011). A doçura dos frutos de morango é determinada
pelos açúcares solúveis, principalmente glicose, sacarose e frutose, enquanto a acidez
titulável possui o ácido cítrico como seu principal componente (BASSON et al., 2010).

3.2.2 Principais objetivos de um programa de melhoramento genético

De modo geral, os programas de melhoramento de morangueiro, devem buscar
atender às demandas que vão desde as exigências dos produtores até as reivindicações
do mercado e as constantes alterações nos sistemas produtivos. Desenvolver um
programa de melhoramento genético focado na obtenção de novos genótipos com
desempenho agronômico e qualidade nutricional dos frutos é um processo trabalhoso e
complexo (Mezzetti et al., 2018).
Alguns objetivos dos programas de melhoramento conduzidos no Brasil são
gerais como para qualquer cultura, como maior produtividade nas condições locais,
resistência a doenças e a pragas, dentre outros. No entanto, existem outras
características, que são quase que específicas para a cultura do morangueiro, como
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produtividade,

introgressão

de

resistência/tolerância

a

patógenos

e

pragas,

adaptabilidade das plantas ás condições tropicais e subtropicais brasileiras,
características vegetativas, dentre outras.

3.2.3 Técnicas de cruzamento

O método de melhoramento do morangueiro que predomina no Brasil é o de
intercruzamento de cultivares de alto desempenho e obtenção de híbridos que são
avaliados e selecionados com base em características fenotípicas superiores. Esses
genótipos selecionados são clonados e podem ser submetidos a novos e sucessivos
cruzamentos para promover melhor frequência de alelos favoráveis. Os clones são
testados a campo, avaliando-se a estabilidade e adaptabilidade, para então os materiais
selecionados serem lançados (ZAWADNEAK et al., 2014).
A estrutura floral do morangueiro não oferece dificuldade à hibridação, por isso,
o cruzamento pode ser facilmente realizado no campo ou em estufa. As flores com
pólen são conduzidas sobre os pistilos de outra flor previamente emasculada, de modo
que os estames toquem levemente nos estigmas. Deve-se girar cuidadosamente a flor
com os estames sobre a flor pistilada. Normalmente, uma flor deiscente é coletada para
cada flor a ser polinizada. Depois de polinizada, a flor deve ser marcada, com uma
etiqueta ou fio de lã e protegida com um saco de papel, o qual deve ser retirado dez dias
após a polinização. Os morangos devem ser colhidos bem maduros. A extração das
sementes deve ser realizada manualmente para não ocasionar danos as mesmas
(GALVÃO, 2014).

3.2.4 Avaliação de genótipos

Dentre os programas de melhoramento de plantas, o estudo da adaptabilidade e
estabilidade de genótipos é um dos fatores de maior importância no desenvolvimento de
novas cultivares, pois, a expressão dos caracteres está condicionada ao controle genético
do organismo, ao ambiente em que é cultivado e à interação entre esses dois fatores. Em
virtude disso, a probabilidade de sucesso no melhoramento genético depende muito da
herança, adaptabilidade e estabilidade dos caracteres envolvidos no programa
(CHANDLER et al., 2012).
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Apesar da boa adaptabilidade das cultivares dos programas nacionais, os últimos
registros de lançamento são de 1999. A Embrapa Clima Temperado, após uma
descontinuidade de quase dez anos, retomou o programa a partir de 2008 ocorrendo de
modo cooperativo com instituições internacionais tradicionais para a formação de um
banco de germoplasma, usando a variabilidade local (OLIVEIRA; BONOW, 2012;
EDUARDO et al., 2013). A maior parte das cultivares utilizadas no Brasil são oriundas
de outros países como os Estados Unidos (Aromas, Camarosa, Ventana, Camino Real,
Dover, Oso Grande, Sweet Charlie, e outras) e Espanha (Tudla) (OLIVEIRA;
SCIVITTARO, 2009).

3.3 Reguladores vegetais
Os hormônios vegetais são compostos orgânicos de ocorrência natural,
produzidos na planta, o qual em baixa concentração promove, inibe ou modifica
processos morfológicos e fisiológicos do vegetal. O regulador vegetal sintético possui
as mesmas propriedades do exógeno (TAIZ et al., 2017). Os reguladores em pequenas
concentrações podem regular a sinalização para o desenvolvimento e crescimento da
planta por meio de receptores específicos. Atualmente, os hormônios vegetais estudados
pertencem ao grupo das auxinas, giberelinas, citocininas, etileno, ácido abscísico,
jasmonatos, salicilatos e os brassinosteróides (FAGAN et al., 2015; TAIZ et al., 2017).
Reguladores vegetais são compostos químicos sintéticos que atuam nas rotas
metabólicas com ação aos hormônios vegetais modificando o crescimento e
desenvolvimento da planta.O efeito fisiológico dos reguladores vegetais variam de
acordo com o grupo químico (FAGAN et al., 2015). A descoberta dos reguladores
vegetais e da sua capacidade para regular todos os aspectos do crescimento e
desenvolvimento das plantas foi decisivo para a horticultura, pois eles podem ser
aplicados para melhorar a produtividade, qualidade e pós-colheita (GREENE, 2010).
Processos importantes como germinação, crescimento vegetativo, florescimento,
frutificação e maturação são afetados por diversos fatores, sendo que os reguladores
vegetais desempenham papel fundamental na sua regulação. Assim, a manipulação
destas substâncias e/ou aplicação de seus similares pode alterar as respostas fisiológicas
das plantas (FAGAN et al., 2015; TAIZ et al., 2017).
As auxinas são fitohormônios orgânicos de baixo peso molecular, envolvidos em
todos os aspectos do crescimento e desenvolvimento das plantas, incluindo a regulação
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da morfogênese e estimulação do controle da divisão e alongamento celular (GEORGE
et al., 2008; SAINI et al., 2013) Sugere-se que as auxinas são sintetizadas tanto
nas regiões meristemáticas quanto nos órgãos em crescimento (isto é, folhas,
brotos, pontas das raízes e sementes em desenvolvimento). As concentrações são mais
altas nas folhas, brotos e extremidades dos ramos e menores nas raízes. Como resultado,
as auxinas são mais prevalentes em plantas mais jovens (isto é, plântulas , juvenis) e
desempenham um papel maior no desenvolvimento de plantas em estágio inicial
( GEORGE et al., 2008 ). Trata-se de um hormônio vegetal que induz várias respostas
de crescimento e desenvolvimento nas plantas, desde o embrião até o indivíduo adulto,
pois atua na divisão e diferenciação celular, induzindo modificações celulares e
moleculares. Além disso, regulam os tropismos, dominância apical, iniciação da raiz,
diferenciação do tecido vascular e desenvolvimento de frutos (SRIVASTAVA, 2002;
BAJGUZ; PIOTROWSKA, 2009).
As

giberelinas

são reguladoras

de

crescimento

de

plantas endógenas,

biossintetizadas a partir de estímulos ambientais e de desenvolvimento (IQBAL;
ASHRAF, 2013). As giberelinas foram inicialmente isoladas do fungo Gibberella e,
desde então, foram encontradas em uma variedade de tecidos vegetais em crescimento
ativo (GUPTA; CHAKRABARTY, 2013). Embora o local da biossíntese e o modo
direto de ação permaneçam incertos, as giberelinas podem controlar o alongamento
celular, o alongamento dos linfonodos, o alongamento das folhas de gramíneas e a
divisão celular em brotações estimulando diretamente a síntese de ácido ribonucleico e
proteínas ( GEORGE et al., 2008; GUPTA; CHAKRABARTY, 2013).
As giberelinas também foram classificadas como hormônios endógenos
reguladores do crescimento, sintetizados por sementes e diretamente envolvidos na
quebra de dormência de sementes (GREIPSSON, 2001; GUPTA; CHAKRABARTY,
2001; ZHANG et al., 2006 ). Mais especificamente, observa-se que as giberelinas
induzem enzimas e nutrientes hidrolíticos, aumentando o potencial de crescimento
das sementes

em germinação ( GUPTA;

CHAKRABARTY,

2013). Estudos

de

germinação mostraram que a aplicação externa de giberelinas tem a capacidade de
quebrar a dormência das sementes mesmo sob condições não ideais ou estressantes
( GREIPSSON, 2001)
As citocininas são fito-hormônios produzidos naturalmente em tecidos ou órgãos
em desenvolvimento ou meristemáticos (ou seja, ápice da parte aérea, órgãos imaturos,
pontas das raízes) ( OSUGI; SAKAKIBARA, 2015; RADEMACHER, 2015 ). Existem
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cerca de 20 citocininas vegetais naturais ( THERIOS, 2008 ). Embora seu modo
específico de ação permaneça desconhecido ( GEORGE et al., 2008 ), os efeitos das
citocininas no crescimento e desenvolvimento das plantas são evidentes em toda a
literatura. As citocininas são críticas para a divisão celular, pois regulam diretamente a
síntese de proteínas envolvidas na mitose . Na ausência de citocininas, observa-se
que o ciclo celular chega a um impasse ( GEORGE et al., 2008). As citocininas
neutralizam as auxinas na dominância apical e promovem o crescimento lateral das
plantas, resultando na produção de brotações e raízes laterais ( RADEMACHER,
2015 ), estimulando a divisão celular, síntese protéica , aumento celular, senescência e
transporte de aminoácidos nas plantas, observa-se que as citocininas promovem a
geração de brotos a partir de entrenós , promovem a maturação dos cloroplastos ,
liberam gomos de dormência, iniciam a formação de calos e aumentam a dispersão
raízes ( GEORGE et al., 2008; HARMS; OPLINGER, 1988 ). Além de promover o
crescimento das raízes, as citocininas também aumentam a taxa de crescimento das
raízes (CARROW; DUNCAN, 2012 ). Como resultado, as citocininas desempenham
um papel importante ao longo do ciclo de vida de uma planta.

3.4 Germinação de aquênios

A Universidade da Florida em suas técnicas de cruzamento dentro do processo
de melhoramento do morangueiro coletam os frutos provenientes do cruzamento e
extraem as sementes. As plantas originadas dessas sementes que apresentam boa
qualidade, principalmente quanto aos frutos, são levadas ao campo para serem
observadas minuciosamente (GALVÃO, 2014). A propagação do morangueiro deve ser
feita por sementes quando se busca o melhoramento genético da espécie. Essa forma
favorece a recombinação de genes, aumentando a variabilidade genética das populações,
permitindo, assim, a probabilidade de aparecerem indivíduos superiores (ANTUNES,
2011).
Considerando o processo de melhoramento, constata-se a importância da
germinação das sementes, a fim de obter novas gerações provenientes dos cruzamentos
dos genótipos selecionados. No entanto, os aquênios, considerados as sementes do
morango, possuem dormência tegumentar ocasionada pela impermeabilidade da água na
testa e no pericarpo. Além disso, o pericarpo funciona como uma barreira, impedindo a
expansão e germinação do embrião, devido a sua espessura (GALVÃO, 2014).
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Devido a essas condições é necessário que se realize um processo que possibilite
a germinação da semente. Para a germinação in vitro de sementes de morango, Eidan
(2012) utilizou meio de cultura MS com 25% de concentração de sais minerais,
acrescido de 30 g L-1 de sacarose, 0,1 g L-1 de myo-inositol e 6 g L-1 de ágar. O pH do
meio foi ajustado em 5,8 e os meios esterilizados em autoclave a 120 °C durante 20
minutos. Concluiu-se no mesmo trabalho que para que haja a germinação in vitro, devese retirar as camadas externas do aquênio por meio de métodos de escarificação
mecânica ou química. Os tratamentos com escarificação com lixa comercial e imersão
em solução de ácido sulfúrico 10% por 10 minutos apresentaram, respectivamente 84,3
e 62,6% de germinação. A adição de GA3 no meio de cultura apresentou resultado
significativo quando os aquênios foram armazenados sob refrigeração por dois meses
(EIDAN, 2012).

3.5 Produção de mudas

Os altos níveis de produção estão diretamente relacionados à qualidade das
mudas, que são obtidas a partir de cultura de tecido com garantia de qualidade, isentas
de pragas e doenças. No entanto, mesmo assim, em muitos casos a produção de mudas é
ainda realizada em campo aberto, diretamente no solo, onde ocorrem problemas
fitossanitários que afetam diretamente as folhas e raízes, diminuindo a qualidade das
mudas. Uma nova alternativa que vem se difundindo nos últimos anos, é a produção de
mudas em vasos suspensos em sistema protegido, que ameniza os prejuízos
fitossanitários decorrentes de pragas e doenças e não ocorrem riscos de fortes chuvas e
altas umidades (SCHMITT et al., 2016).
Para a classificação das mudas vem se utilizando o diâmetro de rizoma em
função da sua capacidade produtiva. As mudas normalmente são classificadas em três
tamanhos; A+ com diâmetro maior do que 15 mm, estas mudas produzem em media três
inflorescências, que originam 30 frutos de bom tamanho; as com diâmetro de 10 a 12
mm, produz 1 a 2 inflorescências, que originam 10 a 20 frutos de médio porte; B mudas
com diâmetro menor que 10 mm normalmente utilizasse para a formação de novas
matrizes não para a produção de frutos. Mudas de morango bem desenvolvidas
asseguram uma melhor indução floral (VERDIAL, 2004).
Para que ocorra a diferenciação de gemas em botões florais, utiliza-se a técnica
de vernalização, que consiste em fornecer á planta, temperatura suficiente para que
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ocorra a diferenciação das gemas em botões florais. Estudos demonstram que a
produção está diretamente relacionada com as horas de frio que as mudas recebem no
viveiro (BECKER, 2017) ou de forma artificial.
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CAPÍTULO I
QUEBRA DE DORMÊNCIA DE AQUÊNIOS E DESENVOLVIMENTO DE
MUDAS DE MORANGUEIRO
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RESUMO: O cultivo do morangueiro (Fragaria x ananassa Duch) apresenta
significativa importância socioeconômica dentre as pequenas frutas, sendo considerada
uma das espécies em maior expansão econômica. Dentro de um programa de
melhoramento, a germinação dos aquênios se torna uma das atividades mais complexa,
pois somente 20% em média atinge a germinação, comprometendo, portanto, a
formação das populações segregantes. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a
utilização dos reguladores vegetais na germinação de aquênios e na formação de mudas.
Para avaliação da germinação foram utilizadas as doses de 0, 50 e 100 ppm dos
reguladores vegetais: ácido indol-3 butírico (IBA), ácido giberélico (GA3), 6
benzilaminopurina (ANA) e para Stimulate® as doses foram determinadas pelo peso
dos aquênios. O delineamento experimental foi em fatorial, 4x3 sendo os tratamentos
(IBA, GA3, BAP, Stimulate) e três doses (0, 50 e 100 ppm) com quatro repetições de 50
aquênios. Após o início do processo germinativo, as avaliações foram feitas em
intervalo de cinco dias, por um período de 40 dias, sendo as seguintes: porcentagem de
germinação (%) e tempo médio de germinação (TMG). No quadragésimo primeiro dia
coletou-se aleatoriamente 20 plântulas de cada tratamento com duas repetições para
avaliação de massa seca. Coletou-se dez plântulas para transplante em vasos para
desenvolvimento das mudas, sendo feitas aplicações foliares semanalmente dos
respectivos reguladores vegetais nas mesmas doses por mais 40 dias. Foi avaliado o
desenvolvimento vegetativo das mudas, área foliar, diâmetro de coroa. Foi possível
concluir que o ácido Ácido Indol-3-Butírico (Auxina) e o Stimulate® proporcionam
efeito positivo na germinação de aquênios e na produção de muda, com destaque para
dose de 100 ppm, com um percentual de 80.5 % de germinação no final da avaliação.
No desenvolvimento de plântulas e de mudas e diâmetro de coroa o que se destacou foi
o biorregulador Stimulate® com as maiores médias, mostrando-se eficiente no
desenvolvimento das mesmas.
Palavras Chaves: Fragaria x ananassa Duch, bioestimulante, germinação.
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ABSTRACT: Strawberry cultivation (Fragaria x ananassa Duch) presents significant
socioeconomic importance among small fruits, being considered one of the species in
greatest economic expansion. Within an improvement program, the germination of the
achenes becomes one of the most complex activities, because only 20% on average
reaches the germination, thus compromising the formation of the segregating
populations. The objective of the present work was to evaluate the use of plant regulators in the germination of achenes and in the formation of seedlings. To evaluate
germination, the doses of 0, 50 and 100 ppm of the plant regulators were used: indole-3butyric acid (IBA), gibberellic acid (GA3), 6 benzylaminopurine (ANA) and
Stimulate® doses were determined by weight of achenes. The experimental design was
in factorial, 4x3 being the treatments (IBA, GA3, BAP, Stimulate) and three doses (0,
50 and 100 ppm) with four replicates of 50 achênios. After the beginning of the
germination process, the evaluations were done in a five day interval, for a period of 40
days, being the following: percentage of germination (%) and average time of
germination (TMG). On the forty-first day, 20 seedlings were randomly collected from
each treatment with two replicates to evaluate dry mass. Ten seedlings were
transplanted in pots for development of the seedlings, and weekly foliar applications of
the respective plant regulators were done at the same doses for another 40 days. It was
possible to conclude that the acid Indol-3-Butyric Acid (Auxina) and Stimulate®
provide a positive effect on the germination of achenes and on seedling production, with
emphasis on the development of the seedlings, leaf area and crown diameter. for a dose
of 100 ppm, with a percentage of 80.5% of germination at the end of the evaluation. In
the development of seedlings and seedlings, the crown diameter was the Stimulate ®
bioregulator with the highest mean values, being efficient in the development of the
same.
Key words: Fragaria x ananassa Duch, biostimulant, germination.
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1. INTRODUÇÃO

No grupo das pequenas frutas, o morangueiro (Fragaria x ananassa Duch, 2 n = 8x = 56) é
considerado a cultura mais difundida no mundo, e seu cultivo é possível em todos os países de
clima temperado a tropical. Embora seja característica de produção familiar e estar restrita

a pequenas áreas, é responsável por empregar elevada quantidade de mão de obra em
etapas produtivas (CECATTO et al., 2013).
A taxa de consumo dessa fruta na última década representou grande aumento,
devido ao seu sabor típico, sua cor vermelha intensa e aroma agradável, indo ao
encontro da perspectiva para os próximos anos, de um crescimento significativo da
produção. Portanto, o estudo do melhoramento genético da cultura se torna essencial
para garantir aos produtores o máximo potencial produtivo, com a obtenção de novos
materiais genéticos (GALVÃO et al., 2017).
Para o melhoramento genético, a germinação do morangueiro deve ser feita via
sementes, chamadas de aquênios, para favorecer a recombinação de genes, explorando
assim a variabilidade genética das populações e favorecendo a obtenção de indivíduos
superiores. (ANTUNES et al., 2011, KACZMARSKA et al., 2014). Entretanto, em um
programa de melhoramento, a germinação dos aquênios se torna a atividade mais
complexa, pois em média, menos de 20% efetivamente germina, comprometendo,
portanto, a formação das populações segregantes, o que dificulta o processo de seleção
de genótipos superiores. (GALVÃO et al., 2014),
Essa dificuldade está relacionada aos aquênios possuírem dormência
tegumentar, contendo impermeabilidade à agua no pericarpo e na testa da semente.
Embora, por este motivo, possa ser armazenado por um considerável período, a sua
germinação é conhecida por ser muito lenta, pois o embrião é impedido de germinar e
expandir devido à atuação do pericarpo, que confere uma barreira física por possuir
grande espessura (ITO et al., 2011; LATA et al., 2018).
Buscando-se alternativas que acelerem a germinação e viabilizem o
melhoramento, é crescente o uso de reguladores vegetais como ferramenta na
agricultura para otimizar o potencial não só do morangueiro, mas de diversas culturas,
visando também, aumentar o potencial vegetativo, produtivo, vigor, além da germinação
e desenvolvimento na fase inicial. (CARVALHO et al., 2014).
Dentre as substâncias, encontram-se compostos como as auxinas, citocininas e
giberelinas. O primeiro grupo caracteriza-se por atuar no crescimento das plantas e
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influenciar diretamente nos mecanismos de expansão celular. Com relação ao segundo
grupo, estes estão diretamente relacionados ao processos de divisão celular,
senescência foliar, formação e atividade de meristemas e, principalmente, quebra de
dormência e germinação de sementes. As citocininas atuam como compostos
intermediários em várias rotas metabólicas envolvidas no desenvolvimento das plantas,
diferenciação de cloroplastos, metabolismo autotrófico e expansão de folhas e
cotilédones (FERRARI et al., 2008.).
O terceiro grupo, formado pelas giberelinas está associado a vários processos,
podendo destacar divisão celular, crescimento caulinar, e germinação. Na agricultura, a
aplicação de giberelinas, promove o alongamento celular aumento de estatura e
potencial de germinação (TAIZ e ZEIGLER, 2012).
Atualmente no mercado de produtos agrícolas, encontram-se diversos produtos
que contém reguladores vegetais, que atuam na fisiologia do desenvolvimento da planta,
tendo o propósito de contribuir para ganhos de produção ou melhoria nas práticas de
manejo cultural. Dentre esses produtos, o Stimulate® é classificado como
biorregulador, composto basicamente pela mistura de ácido índolbutírico (auxina)
0,005% cinetina (citocinina) 0,009% e ácido giberélico (giberelina) 0,005%. Dentre
seus benefícios pode-se citar o incremento no crescimento e desenvolvimento vegetal,
aumento da divisão celular, diferenciação e germinação, além do aumento na absorção e
utilização de nutrientes (MOTERLE et al., 2008).
Tendo em vista o exposto acima, objetivou-se como presente trabalho, avaliar o
efeito dos reguladores vegetais na germinação de aquênios e desenvolvimento de mudas
de morangueiro.
2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no campo experimental da Universidade Estadual
do Centro Oeste - UNICENTRO, campus CEDETEG. O local possui altitude média de
1120 metros, a 25º 26' 57,79'' de latitude Sul, e 51º 38' 29,18'' de longitude oriental
Oeste Leste, em Guarapuava, PR.
2.1 Obtenção dos aquênios
Para obtenção dos aquênios coletou-se frutos maduros de morangueiro cultivar
‘Albion’ do setor experimental da Unicentro/CEDETEG, em dezembro de 2017
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(Figura1A). Após a coleta os frutos foram direcionados ao laboratório de Fisiologia
Vegetal/Horticultura para extração dos aquênios. Estes foram retirados manualmente,
sendo posteriormente lavados com água corrente e secados em condições ambientais
por 72 horas.
2.2 Dormência tegumentar
Para a quebra de dormência tegumentar utilizou-se escarificação química com
ácido sulfúrico (H2SO4 98%) durante 15 minutos.
2.3 Embebição
Para determinar o tempo de embebição usou-se o delineamento experimental
inteiramente casualizado, com cinco repetições. Cada repetição foi composta por 50
aquênios, os quais foram imersas em água destilada, mantidos em temperatura ambiente
(aproximadamente 20 °C) por um período de embebição total de dez horas, sendo
pesadas a cada 30 minutos. A taxa de absorção de água foi calculada pela relação entre
o peso inicial dos aquênios e o peso obtido após a embebição em água.
2.4 Germinação
Após determinar o tempo de embebição, os aquênios escarificados foram
levados para s solução contendo 0, 50 e 100 ppm dos respectivos reguladores vegetais:
ácido indol-3 butírico (IBA), ácido giberélico (GA3), 6-benzilaminopurina (BAP) e para
Stimulate as doses foram determinadas pelo peso dos aquênios. Após embebição, os
aquênios foram acondicionados em caixas tipo gerbox. Cada repetição contendo 50
aquênios foi distribuída de modo uniforme sobre duas folhas de papel germitest,
umedecidas com água destilada. As caixas tipo gerbox foram colocadas em câmara
climática para crescimento, em ciclos de 8/16 horas de luz fluorescente difusa e escura,
a 25 °C, com umidade relativa de 75%.
O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, em arranjo
fatorial, 4x3, testando-se quatro reguladores vegetais (IBA, GA3, BAP, Stimulate) e em
três doses (0, 50 e 100 ppm). As sementes foram consideradas germinadas quando a
protrusão da radícula através do tegumento se tornou visível (Figura1B).
A cada 5 dias durante o período de 40 dias, avaliou-se: porcentagem de
germinação (%) e tempo médio de germinação (TMG). No quadragésimo primeiro dia
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coletou-se aleatoriamente 20 plântulas de cada tratamento com duas repetições para a
avaliação da massa seca total, obtida por meio da secagem em estufa com circulação de
ar forçado por 48 horas a 65 °C.

2.5 Desenvolvimentos das mudas

Selecionou-se dez plântulas de cada tratamento para transplante em vasos, onde
ao decorrer do desenvolvimento das mudas foram feitas aplicações foliares
semanalmente dos respectivos reguladores vegetais nas mesmas doses por mais 40 dias
(Figura1C). Posteriormente avaliou-se o desenvolvimento vegetativo das mudas, área
foliar e diâmetro de coroa. Para o índice de área foliar (IAF) foi utilizado o aparelho LI3100c e para o diâmetro de coroa utilizou-se paquímetro digital. Os dados foram
submetidos à análise de variância e as médias comparadas entre si pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade para os tratamentos e o efeito de dose submetido à análise de
regressão,

utilizando

o

software

A

SISVAR

5.0

B

(FERREIRA,

2014).

C

D
Figura 1. Ponto de colheita dos frutos para retirada dos aquênios (A). Germinação de aquênios (B).
Transplante das mudas em vasos (C). Formação de mudas de morangueiro sob aplicação de
biorreguladores (D). UNICENTRO, Guarapuava/PR. Fonte; Zeist, 2017.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Curva de embebição de aquênios de morangueiro

Constatou-se que o processo de embebição em aquênios de morangueiro
escarificado com ácido sulfúrico ocorre nas primeiras quatro horas. Após a curva,
manteve-se sem alterações significativas durante o período de avaliação (Figura 1). Um
dos principais obstáculos no melhoramento genético e a germinação dos aquênios por
apresentar dormência tegumentar, relacionada, principalmente, ao pericarpo, que atua
como uma barreira, inibindo a germinação (ITO et al., 2011). Para facilitar o processo
de embebição, que consiste na diferença de potencial hídrico entre as sementes e o meio
externo, usou-se a escarificarão com ácido sulfúrico (H2SO4 98%) durante 15 minutos.

Figura 2. Curva de embebição de aquênios de morangueiro cultivar Albion. Unicentro, Guarapuava/PR,
2019.

Galvão et al. (2014) em estudos visando superar a dormência em aquênios de
morangueiro, avaliaram a germinação e Índice de Velocidade de Germinação em
aquênios imersos em solução H2SO4 (98%), HCl (37%) e NaClO (2%) por 0 (controle),
10, 20, 35 e 50 min, e aquênios imersos em H2SO4 (98%) por 0 (controle), 20, 25, 30,35
e 40 min, avaliando-os diariamente por 15 dias. Constatou-se que a escarificação com
H2SO4 (98%) por 40 min aumentou a germinação de aquênios de morango para 80% e
pode ser usada como técnica para superar a dormência.
3.2 Germinação de aquênios
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Para os resultados de germinação, constatou-se que a média de aquênios
germinados de todos os tratamentos com a dosagem de 0 ppm e 50 ppm foi inferior a
dose de 100 ppm. O Ácido Indol-3-Butírico (média de 70% de germinação) foi superior
aos demais, porém não diferiu de Stimulate®. Resultados encontrados por Rodrigues et
al. (2010) diferem dos observados na presente pesquisa, pois verificaram maior
porcentagem de germinação de sementes dos porta-enxertos Trifoliata flyingdragon e
citrumelo ‘Swingle com ácido giberélico em relação àquelas tratadas com Stimulate®.
Tabela 1: Porcentagem de germinação de aquênios de morangueiro obtidos com
diferentes tratamentos de biorreguladores. Unicentro, Guarapuava/PR, 2019.
Reguladores
0 ppm
%
50 ppm
%
100 ppm
%
60,0 34,75 aB
69,5
40,25 aA
80,5
Ácido Indol-3-Butírico 30,00 cA
28,75 bA 57,5 28,75 bC
57,5
33,50 aBC 67,0
Ácido Giberélico
28,00 aA
56,0 30,00 aBC 60,0
29,50 aC
59,0
6-Benzilaminopurina
30,00 bA 60,0 36,75 aA
73,5
37,50 aAB 75,0
Stimulate
Média
29,25 A
58,5 32,56 B
65,12 35,18 C
70,36
*Médias seguida pela mesma letra minúscula na linha e médias seguidas da mesma letra
coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Média
35,00 A
30,41 B
29,16 B
34,75 A

%
70,0
60,8
58,3
69,5

maiúscula na

Figura 3. Efeito de doses “0 ppm (testemunha), 50 ppm e 100 ppm” de Stimulate®, AIB, BAP e GA3 na
porcentagem de germinação de aquênios de morangueiro, Unicentro, Guarapuava/PR, 2019.

Com base nos resultados obtidos nos testes de germinação com uso do Ácido
Indol-3-Butírico, observou-se um incremento linear na porcentagem de germinação de
aquênios, com o aumento da dose do regulador vegetal, proporcionando valores
superiores a 80% de germinação aos 35 dias após a semeadura (Figuras 2). Segundo
Galvão et al. (2014), para aumentar a eficiência da obtenção de mudas em programas de
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melhoramento de morango, a germinação de aquênios deve ser acima de 70% em 15
dias, portanto, considerando esse aspecto, os usos do AIB nessas doses não foram
satisfatórios, sendo necessário avaliar o efeito de outras dosagens.
Estes resultados são semelhantes com o estudo de Figueiredo et al. (2015) que
utilizando doses de auxina sintética,

observaram que até 125 ppm do regulador,

promove a quebra de dormência e aumento da taxa de germinação em sementes de
Brachiaria brizantha cv. Xaraés. Nessa mesma linha, Hossell et al. (2017) em testes do
efeito do ácido Indol- Butírico (AIB) na germinação de sementes e desenvolvimento
inicial de plântulas de araçazeiro vermelho nativo (Psidium cattleyanum Sabine L.)
constataram que a concentração de 1000 ppm durante 10 min de embebição em AIB,
resultam em maiores porcentagens de germinação e desenvolvimento de plântulas.

Figura 4: Efeito de doses de Ácido Indol-3-Butírico na porcentagem de germinação de aquênios.
Unicentro, Guarapuava/PR, 2019.

Observou-se

maior porcentual de germinação na dosagem de 100 ppm no

trigésimo quinto dia de avaliação, diferindo estatisticamente somente da testemunha
(Figura 3). Supõe-se então com estes resultados que assim como nas sementes de
forrageiras e de araçazeiro vermelho nativo, a semente do morangueiro produz baixa
concentração de auxina em seu interior, desta forma, justifica-se a sua utilização para
obter maiores respostas na porcentagem de germinação, pois está associado a vários
aspectos do desenvolvimento de plantas, incluindo a formação de sementes (HOSSELL
et al., 2017; FIGUEIREDO et al., 2018).
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Para o teste de germinação com o regulador 6-Benzilaminopurina (BAP) foi
possível observar aumento na porcentagem de germinação, porém, aos 25 dias
observou-se que os tratamentos se igualaram, incluindo o tratamento testemunha
(Figura 4). Dados contrastantes foram encontrados por Eidam (2012) que avaliou a
germinação de aquênios de morangueiro em meio de cultura com adição de BAP, em
que a presença da citocinina influenciou negativamente na porcentagem de germinação.

Figura 5: Efeito de doses de 6-Benzilaminopurina na porcentagem de germinação de aquênios de
morangueiro, Unicentro, Guarapuava/PR, 2019.

Melo et al. (2012) estudando a superação da dormência de sementes e
potencialização do crescimento inicial de plântulas de umbuzeiro, constataram que com
a embebição em soluções com citocinina, não ocorreu aumento na percentagem de
emergência de plântulas. Tais resultados sugerem que a aplicação do biorregulador
BAP não favorece a germinação de aquênios de morangueiro, podendo inibi-la, o que
pode estar associado ao desbalanço hormonal provocado pela elevada concentração de
citocinina na parte exógena (EIDAM, 2012).

Com o uso de Ácido Giberélico foi

possível observar um aumento da porcentagem de germinação de 10% com a dose de
100 ppm em relação ao tratamento controle, sendo que este apresentou 70% de
germinação aos 35 dias após a semeadura e com a dose de 100 ppm obteve-se 80% de
germinação. Entretanto, na dose de 50 ppm o uso de Ácido Giberélico não apresentou
efeito significativo, com porcentagem de germinação inferior ao tratamento controle
(Figura 5).
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Figura 6: Efeito de doses de Ácido Giberélico (GA3) na porcentagem de germinação de aquênios de
morangueiro, Unicentro, Guarapuava/PR, 2019.
Resultados

obtidos por Ferrari et al. (2008), que ao avaliarem por 35 dias

sementes de maracujá (Passiflora alata curtis), verificaram que a embebição nas
soluções contendo 100, 150 e 250 mg 𝐿−1 de GA3 aumentaram a porcentagem total de
germinação em comparação com a dose de 50 ppm, mostrando que doses inferiores a
esta são ineficazes para proporcionar efeitos benéficos na germinação. A dose de 200
ppm de ácido giberélico, nos estudos de Lata et al. (2018) resultou em 84,33% de
germinação. Porcentagens superiores de germinação com uso de maiores doses também
foram encontrados por Demirsoy et al. (2010) que avaliaram aquênios com aplicação de
três doses (300 ppm, 600 ppm e 1200 ppm) os quais obtiveram, com a dose de 1200
ppm a maior porcentagem de germinação.
Segundo Rodrigues et al. (2010) e Liberato et al. (2013) o ácido giberélico
estimula a síntese de enzimas que atuam na hidrólise das reservas, induzindo a síntese
de α-amilase, enzima responsável pela hidrólise do amido, promovendo assim a
germinação. De acordo com Bernardes et al. (2008), além de aumentar a porcentagem
de germinação, a utilização de GA3 reduz o tempo médio de emergência em sementes
de pequi (Caryocar brasiliense Camb.), favorecendo o desenvolvimento inicial das
mudas, aumentando uniformização, viabilizando a propagação comercial da espécie.
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Na Figura 7 observa-se que na utilização de bioestimulante Stimulate®, as doses
de 50 ppm e 100 ppm provocaram um acréscimo na porcentagem de germinação dos
aquênios, sendo iguais entre si, diferindo apenas em relação ao tratamento controle. Em
pesquisas realizadas para germinação de sementes de Citrumelo ‘Swingle’
(Citrusparadisi x Poncirustrifoliata), Liberato et al. (2013) obtiveram resultados
contrastantes, nos quais com o uso desse bioestimulante, nas doses de 0, 100, 150 e 200
ppm provocou decréscimo na porcentagem de germinação das sementes, avaliadas até
34 dias após a semeadura.

Figura 7: Efeito de doses de Stimulate® na porcentagem de germinação aquênios de
morangueiro, Unicentro, Guarapuava/PR, 2019.
Segundo Sousa et al. (2008), a porcentagem de germinação com o uso de
Stimulate® em sementes de pinha (Annona squamosa L.), na dose de 20 ppm foi
inferior ao uso de GA3 (doses de 50 e 150 ppm), proporcionando, no entanto, aumento
de 43 % em relação à germinação de sementes escarificadas, sem embebição com o
bioestimulante. No presente trabalho, o uso de Stimulate® favoreceu a germinação,
porém, varia de acordo com as espécies, fazendo-se necessário avaliar doses maiores
para observar se os efeitos na germinação dos aquênios serão superiores às estudadas.

3.3 Massa seca de plântulas
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Na Tabela 2 a utilização do biorregulador Stimulate® na dosagem de 50 e 100
ppm foram as que proporcionaram

maior percentual de massa seca de plântulas,

diferindo estatisticamente. Observou-se que a doses deste biorregulador promovem o
crescimento quadrático na porcentagem média de massa seca de plântulas, apresentando
o ponto de maior porcentagem na dosagem de 50 ppm, conforme a (Figura 7), não
diferindo da dosagem 100 ppm, mas sim da testemunha.
Tabela 2. Porcentagem média de massa seca de seedlings obtidos de aquênios com
diferentes doses de biorreguladores. Unicentro, Guarapuava/PR, 2019.
Reg uladores
0 ppm
50 ppm
100 ppm
Média
22,42 aA
20,24 aB
24,14 aAB
Ácido Indol-3-Butírico
22,35 B
22,67 aA
18,84 aB
27,10 aAB
Ácido Giberélico
22,87 B
22,67 aA
22,01 aB
17,80 aB
6-Benzilaminopurina
20,73 aB
22,67 bA
34,82 aA
28,24 abA
Stimulate
28,58 A
Média
22,60 a
23,98 a
24,31 a
*Medias seguida pela mesma letra minúscula na linha e medias seguidas da mesma letra maiúscula na
coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade

Figura 8. Porcentagem média de massa seca de seedlings obtidos de aquênios de
morangueiro com diferentes doses de biorreguladores, Unicentro, Guarapuava/PR,
2019.
O biorregulador 6-benzilaminopurina quando aplicado, demonstrou um
decréscimo de massa seca em comparação a dose zero, diminuindo assim o percentual
de massa seca com o aumento da dosagem, mostrando-se ineficiente no
desenvolvimento de plântulas. Os demais biorreguladores proporcionaram melhores
resultados na dosagem de 100 ppm com maior percentual de massa seca de plântulas,
porém não diferindo estatisticamente de 0 e 50 ppm.
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3.4 Índice de área foliar de mudas de morangueiro
O bioestimulante Stimulate® se destacou no índice de área foliar de mudas
tratadas, com a maior média de área foliar encontrada na dosagem de 50 ppm,
proporcionando assim, maior crescimento das plantas, maior área foliar (Tabela 3).
Tabela 3. Área foliar de mudas de morangueiro obtidas de aquênios de morangueiros e
submetidas a aplicação foliar semanalmente de reguladores vegetais. Unicentro,
Guarapuava/PR,
2019.
Reguladores
Ácido Indol-3-Butírico
Ácido Giberélico
6-Benzilaminopurina
Stimulate
Média

0 ppm
151,96 aA
150.91 aA
150,45 bA
151,12 cA
151.11 b

50 ppm
154,50 aC
116,74 bD
180,49 aB
233,63 aA
166,24 a

100 ppm
141,01 bC
121,88 bD
183,44 aB
218,63 bA
171,34 a

Média
148,91 C
129,95 D
171,71 B
201,16 A

*Medias seguida pela mesma letra minúscula na linha e medias seguidas da mesma letra maiúscula na
coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Figura 9. Área foliar de mudas de morangueiros com aplicação de diferentes doses
biorreguladores. Unicentro, Guarapuava/PR, 2019.
A citocinina 6-benzilaminopurina apresentou um crescimento linear nas suas
respectivas doses, enquanto os demais biorreguladores apresentaram linha de tendência
quadrática não diferindo estatisticamente entre as dosagens, com exceção do
bioestimulante Stimulate®. Segundo Anjos et al. (2017), os bioestimulantes usados
aumentaram o índice de área foliar e o de massa seca das hastes em feijoeiro comum.
Porém os reguladores influenciam a resposta de muitos órgãos da planta, mas essa
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resposta depende de cada espécie, parte da planta, estádio de desenvolvimento,
concentração, da interação entre os outros reguladores e de vários fatores ambientais
(CAMPOS et al., 2008).

3.5 Diâmetro de coroa de mudas de morangueiro
Tabela 4. Diâmetro de coroa (mm) de mudas, obtidas de aquênios de morangueiros e
submetidas a aplicação foliar semanalmente de reguladores vegetais. Unicentro,
Guarapuava/PR, 2019.
Reguladores

0 ppm

50 ppm

100 ppm

Média

Ácido Indol-3-Butírico

8,26 aA

8,80 aB

8,30 aC

8,45 B

Ácido Giberélico

8,26 aA

4,44 bC

4,55 bD

5,75 C

6-Benzilaminopurina

8,26 bA

11,25 aA

10,54 aB

10,10 A

Stimulate

8,51 cA

10,83 bA

12,90 aA

10,66 A

Média

8,32 b

8,83 ab

9,75 a

*Medias seguida pela mesma letra minúscula na linha e medias seguidas da mesma letra maiúscula na
coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Figura 10. Diâmetro da coroa de mudas de morangueiros sob aplicação de diferentes
doses biorreguladores. Unicentro, Guarapuava/PR, 2019.
Com aplicação do Stimulate® obteve-se maior diâmetro de coroa em
comparação aos demais, diferindo estatisticamente na dosagem de 100 ppm, obtendo-se
acréscimo linear nas suas respectivas doses (Tabela 4).

Um dos efeitos mais

interessantes das GAs biologicamente ativas, alcançado por seu papel na promoção do
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alongamento celular, é a indução do alongamento do entrenó em plântulas anãs (TAIZ
et al. 2017). Segundo Coco et al, (2015) maior precocidade e produção de frutos de
morangueiro são obtidas com mudas de maior diâmetro da coroa, massa seca de parte
aérea e de raízes.

4. CONCLUSÃO
O ácido Ácido Indol-3-Butírico (Auxina) e o Stimulate® proporcionam efeito
positivo na germinação de aquênios, com destaque para dose de 100 ppm. Enquanto que
as doses utilizadas de 6-Benzilaminopurina (BAP) não foram suficientes para promover
bons resultados de germinação. No desenvolvimento de plântulas e de mudas o que se
destacou foi o biorregulador Stimulate® com os melhores resultados.
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CAPÍTULO II

SELEÇÃO DE HÍBRIDOS EXPERIMENTAIS DE MORANGUEIRO PARA
FOTOPERÍODO CURTO
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Resumo: O morangueiro é a pequena fruta mais cultivada e consumida do mundo. As
cultivares de morangueiro plantadas na América do Sul foram desenvolvidas por
programas de melhoramento genético da América do Norte, mais especificamente nos
Estados Unidos. Portanto, não apresenta boa adaptabilidade as condições climáticas do
Brasil, apresentando baixa produtividade e baixa resistência a pragas e doenças. Assim,
necessita-se explorar a variabilidade genética da espécie, por meio de cruzamentos e
selecionar híbridos de morangueiro com base em características agronômicas superiores
as mais plantadas na região e adaptadas às condições de cultivo. Para a obtenção das
novas populações de morangueiro foi realizada a hibridação artificial utilizando como
genitores femininos, cultivares de morangueiro que foram introduzidos no Brasil:
‘Camino Real’ e ‘Camorosa’ (dia curto). Como genitores masculinos, foram utilizados
os híbridos de primeira geração RVCA 16 (Camarosa x Aromas), RVFS07 (Festival x
Aromas), RVFS07 (Festival x Aromas), RVDA 11 (Dover x Aromas), RVCS44
(Camorosa x Swett Charlie). Foram obtidos 916 novos híbridos onde foram avaliados
alguns componentes de produção, comparando com a cultivar de melhor desempenho
.De posse dos dados foram calculadas a massa total de frutos (MTF g planta-1), massa
de frutos comerciais (MFC g planta-1), massa de frutos não comerciais (MFNC g planta1

) e massa média de frutos (MMF g fruto-1). O delineamento utilizado foi o de blocos

aumentados. Os resultados das avaliações foram submetidos à análise de variância,
sendo que as esperanças de quadrados médios foram obtidas da Soma de Quadrados
tipo I pelo programa SAS. Para análise foram empregados os procedimentos GLM
(procedure for general linear models) do SAS. As médias das testemunhas e os
resultados dos híbridos experimentais F1 foram submetidos ao teste de Dunnett (p ≤0,05
e ≤0,01) em relação a dois controles; 1- San Andreas, cultivar de pior desempenho e 2Camarosa. cultivar de melhor desempenho. Os híbridos de segunda geração RVCA16R39, RVFS07R-61, RVCS44R-143, RVCS44R-110, foram selecionado em todas as
características, MTF, MMF, MFC, MFNC, sendo promissores para programa de
melhoramento ou mesmo para ser testados em VCU,s.
Palavras Chaves: Fragaria x ananassa Duch, fotoperíodo
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Abstract: The strawberry (Fragaria x ananassa Duch.), Which is part of the group of
small fruits, is widespread throughout the world and can be grown in tropical-temperate
countries. Being the smallest fruit most cultivated and consumed in the world. On the
other hand, strawberry cultivars grown in South America were developed by North
American breeding programs, more specifically in the United States. In this way, we
need to explore genetic variability, cross - breeding, and select strawberry hybrids based
on superior agronomic traits most planted in the region and adapted to cultivar
conditions. The experiment was carried out in the Olericultura Sector of the Department
of Agronomy of the State University of the Center-West - UNICEN-TRO, Guarapuava PR. To obtain the new strawberry populations, the artificial hybridization used as
female parents, strawberry cultivars that were introduced in Brazil and that have good
phenotypic adaptability to the local edaphoclimatic conditions: 'Camino Real' and
'Camorosa' (short day) were used to obtain the new strawberry populations. As male
parents, RVCA 16 (Camarosa x Aromas), RVFS07 (Festival x Aromas), RVFS07
(Festival x Aromas), RVDA 11 (Dover x Aromas), RVCS44 (Camorosa x Swett
Charlie) hybrids were used. The total mass of fruits (MTF g plant-1), commercial fruit
mass (MFC g plant-1) and total fruit mass (MTF g plant-1) were calculated by
comparing their productivity with the best and worst- , non-commercial fruit mass
(MFNC g plant-1) and average fruit mass (MMF g fruit-1). The design used was that of
increased blocks. The results of the evaluations were submitted to analysis of variance,
and the mean squared hopes were obtained from the Sum of Squares type I of the SAS
program. For the analysis SAS procedures were used for general linear models (GLM).
The mean of the controls and the results of the experimental F1 hybrids were submitted
to the Dunnett test (p ≤0.05 and ≤0.01) in relation to two controls, control 1 San
Andreas, worst performance cultivar and control 2 Camarosa. Cultivate for better
performance. The RVCA16R-39, RVFS07R-61, RVCS44R-143, RVCS44R-110
hybrids were selected in all characteristics, MTF, MMF, MFC, and MFNC, being
promising for breeding program.
Key Words: Fragaria x ananassa Duch
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1. INTRODUÇÃO
Os primeiros trabalhos de melhoramento do morangueiro datam o início do
século XIX. Foram obtidos avanços genéticos logo após os primeiros trabalhos, porém,
os maiores avanços foram alcançados nos últimos 50 anos entre programas de inúmeras
instituições públicas e privadas (GIL-ARIZA et al., 2009).
Existem mais de 40 programas de melhoramento do morangueiro ativos pelo
mundo, sendo que é relatada variação genética considerável para as características de
interesse econômico no germoplasma disponível (CHANDLER et al., 2012). No Brasil,
os programas de melhoramento do morangueiro estagnaram nas últimas décadas. Dessa
forma, as principais cultivares de morangueiro plantadas são importadas dos Estados
Unidos, Espanha, entre outros países. A dependência de cultivares importadas, não
adaptadas, portanto vulneráveis a fatores bióticos e abióticos locais (BARNECHE;
BONOW, 2012) impede uma maior competividade brasileira.
Como exemplo, pode-se destacar a suscetibilidade das cultivares introduzidas à
mancha de micosferela (Mycosphaerella fragariae Tul.), mofo cinzento (Botrytis
cinerea Pers e Fr.) antracnose (Colletotrichum acutatum Duch.), dentre outros
patógenos, que hoje são responsáveis por perdas significativas na produção. Além
desses fatores, o custo de produção da cultura torna-se mais elevado, haja vista que os
produtores pagam indiretamente royalties por utilizar cultivares importadas. Uma forma
de reduzir os custos seria a obtenção de cultivares produtivas adaptadas, resistentes a
pragas e doenças e com boas características de pós-colheita, mediante cruzamentos
intraespecíficos, que permite o acúmulo de genes favoráveis para melhoria das
características agronômicas e de pós-colheita.
Considerando as informações supracitadas, objetivou-se a partir do cruzamento
de cultivares comerciais com híbridos experimentais obter populações segregantes e
selecionar híbridos experimentais de morangueiro de segunda geração, com
características de fotoperíodo curto.

2. Material e métodos

O experimento foi realizado no campo experimental da Universidade Estadual
do Centro Oeste - UNICENTRO, campus CEDETEG. O local possui altitude de 1.120
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metros, a 25º 26' 57.79'' de latitude Sul, e 51º 38' 29.18'' de longitude oriental Oeste
Leste, em Guarapuava, PR.

2.1 Genitores e obtenção dos Híbridos Experimentais F1 (Seedlings)
Para os cruzamentos foi utilizado como genitores femininos, cultivares de
morangueiro que foram introduzidos no Brasil e que possuem boa adaptabilidade
fenotípica as condições edafoclimáticas locais: ‘Camino Real’ e ‘Camorosa’ (dia curto).
Como genitores masculinos, foram utilizados os híbridos de primeira geração RVCA 16
(Camarosa x Aromas), RVFS07 (Festival x Aromas), RVFS07 (Festival x Aromas),
RVDA 11 (Dover x Aromas), RVCS44 (Camorosa x Swett Charlie), obtidos de
seleções anteriores.
As mudas dos genitores femininos foram adquiridas do Chile, enquanto que as
mudas dos híbridos selecionados como genitores masculinos, advêm do programa de
melhoramento do Núcleo de Pesquisa em Hortaliças da Universidade Estadual do
Centro-Oeste (UNICENTRO, Guarapuava-PR) e do Programa de melhoramento da
Universidade de Lavras (UFLA, Lavras-MG).
Durante os meses de abril a julho de 2017 a hibridação foi realizada por ocasião
da antese (Figura 1ª) de acordo com os procedimentos recomendados pelo Instituto
Agronômico de Campinas (CAMARGO; PASSOS, 1993) e Universidade da Flórida
(CHANDLER et al., 2012). Os aquênios foram extraídos de pseudofrutos
completamente maduros de forma manual (Figura1C). Os aquênios foram secos em
temperatura ambiente e posteriormente armazenados em dessecador (25 ºC). Para
superação da dormência dos aquênios (em novembro de 2017) foi utilizado o método da
escarificação ácida com imersão em H2SO4 (98%) por 15 min e posterior sanitização
por 10 min em NaOH (2%) (ITO et al., 2011; GALVAO et al., 2014). E após
submetidos a embebição com ácido Indol-3-butírico (AIB) conforme os resultados do
capítulo anterior.
Após este tratamento, os aquênios foram transferidos para cultivo em câmara de
crescimento de plantas com temperatura de 25 C° 85 % de umidade e com fotoperíodo
de 16 horas de luz e 8 de escuro, durante 40 dias, até a formação das mudas.
Após 40 dias de desenvolvimento em câmara de crescimento, os seedlings com
4 a 5 folhas foram transplantados para bandejas de 50 células, (5 cm diâmetro x 10 cm
de altura) preenchidas com substrato Plantmax®, e mantidas em casa de vegetação com
45

nebulização e temperatura controlada para aclimatação. Para adubação de crescimento,
foram realizadas três aplicações de 2 mL por planta com formulado líquido (50% dos
componentes formadores do meio MS L-1 H20 destilada).
As mesmas foram submetidas ao processo de vernalização 30 dias antes do
transplante em câmara fria com temperatura média de 3 C° e fotoperiodo 16/8 horas .
Tabela 1. Relação dos genitores masculinos e femininos utilizados no processo de
hibridação e seus respectivos números de seedlings. UNICENTRO, Guarapuava/PR.
Cruzamento
1
2
3
4
5

Genitores
♀
Camino Real
Camino Real
Camino Real
Camino Real
Camino Real

A

População
♂
RVFS07 (Festival X Aromas)
RVFS06 (Festival X Aromas)
RVCA 16 (Camarosa x Aromas)
RVDA 11 (Dover x Aromas)
RVCS 44 (Camorosa x Swett Charlie)

B

210
175
177
195
159

C

Figura 1. Emasculação e coleta de pólem (A) Frutos polinizados em pleno desenvolvimento (B) Fruto
maduro, pronto para extração dos aquênios (C). UNICENTRO, Guarapuava/PR. Fonte; ZEIST,
2017.

2.2 Transplantio das mudas
O Preparo dos canteiros foi realizado com 30 dias de antecedência, constituindo
de aração e gradagem, aplicação de calcário e levantamento dos canteiros por meio de
rotoencanteirador com 20 cm de altura e 1,20 m de largura. A adubação de base foi,
conforme as exigências da análise de solo, realizada com antecedência e consistiu na
aplicação de 1650 kg ha-1 de superfosfato simples, 250 kg ha-1 de cloreto de potássio e
295 kg ha-1 de ureia O sistema de irrigação adotado foi de tubos gotejadores, no
espaçamento entre gotejo de 0,30 m, sendo utilizadas três linhas de por canteiro,
espaçadas em 0,30 m. Os canteiros foram cobertos com filme de polietileno preto
(mulching), com espessura de 30 μm e cobertos com filme plástico de 100 micras para
formar os tuneis baixos.
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As mudas foram transplantadas para os canteiros, com espaçamento de 0,30 m x
0,30 m, formando três linhas, ficando as plantas próximas aos pontos de gotejo. Foi
utilizado o delineamento experimental de blocos aumentados (FEDERER, 1956),
utilizando-se como testemunhas as cultivares comerciais Albion, Monterey, Camino
Real e Camorosa e o híbridos conforme a (Tabela 1).
Foram realizadas sete adubações de cobertura, espaçadas em 30 dias. Cada uma
foi composta por 60 kg ha-1 de sulfato de amônio, 11,5 kg ha-1 de sulfato de potássio e
14,5 kg ha-1 de cloreto de potássio. No início do florescimento foram aplicados, via
foliar, ácido bórico e sulfato de zinco, na concentração de 1% e 2%, respectivamente.
No estádio de produção de frutos foi pulverizado cloreto de cálcio a 0,4% a cada 15
dias. As adubações foram realizadas com base na análise química do solo e de acordo
com as recomendações para a cultura (DIAS et al., 2007).
O controle de pragas foi realizado com pulverizações quinzenais intercaladas
entre os produtos Abamectin (75 mL ha-1), Thiametoxan (10 mL ha-1) e Fipronil (250
mL ha-1). O controle de doenças fúngica foi realizado com aplicações de forma
alternada de Azoxistrobina (16 g ha-1), Tebuconazol (75 mL ha-1) e Mancozeb (250 g
ha-1).

A

B

C

Figura 2. Desenvolvimento das plântulas após germinação dos aquênios (A), mudas dos híbridos durante
período de aclimatação em casa de vegetação (B) e híbridos experimentais estabelecidos em campo.
UNICENTRO, Guarapuava/PR. Fonte; ZEIST, 2017.

2.3 Avaliações das características de produção
As colheitas foram iniciadas em 4 de junho de 2018, e posteriormente, foram
realizadas a cada dois dias. O início da colheita teve diferentes datas devido ao
desenvolvimento diferenciado de cada genótipo avaliado. Foram colhidos e mensurados
os frutos que apresentavam 75% de coloração vermelha-escuro (BRASIL, 2013). Os
frutos foram classificados em não comerciais (≤ 35 mm) e comerciais (> 35 mm) . O
final do período de produção comercial foi considerado quando a planta em avaliação
produziu mais de 70% dos frutos como não comerciais. De posse dos dados foram
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calculadas a massa total de frutos (MTF g planta-1), massa de frutos comerciais (MFC g
planta-1), massa de frutos não comerciais (MFNC g planta-1) e massa média de frutos
(MMF g fruto-1).
2.4 Análise dos resultados
Para análise dos resultados foi utilizado o modelo estatístico adequado para o
delineamento experimental em blocos aumentados: Yij = µ + τi + Bj +εij; em que Y é o
valor do caráter para o i-ésimo tratamento no j- ésimo bloco; µ é a média geral; τi é o
efeito do i-ésimo tratamento, que pode ser decomposto em: Ti: efeito da i-ésima
testemunha (tratamentos comuns), com i = 1, 2...t e Gi: efeito do i-ésimo genótipo
(tratamentos regulares), com i = 1, 2...g; Bj é o efeito do j-ésimo bloco, com j = 1, 2...b;
e εij é o erro aleatório.
Os resultados das avaliações foram submetidos à análise de variância, sendo que
as esperanças de quadrados médios foram obtidas da Soma de Quadrados tipo I do
programa SAS. Para análise foram empregados os procedimentos GLM (procedure for
general linear models) do SAS (STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM INSTITUTE SAS INSTITUTE, 2002).
As médias das testemunhas e os resultados dos híbridos experimentais F1 foram
submetidos ao teste de Dunnett (p ≤0,05 e ≤0,01) em relação a dois controles, controle 1
San Andreas, cultivar de pior desempenho e controle 2 Camarosa, cultivar que embora
não tenha apresentado os melhores resultados para todas as características, foi
considerada a de melhor desempenho nas condições desse ensaio. A seleção dos
híbridos para MTF, MMF e MFC foi baseada em comparações com os resultados da
cultivar de melhor desempenho (Camarosa). Para MFNC foram selecionados os
híbridos em comparação a cultivar San Andreas cultivar de pior desempenho.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Verificou-se efeito significativo para todos os parâmetros por meio da análise de
variância. O teste de Dunnett foi aplicado para comparar as médias dos híbridos em
relação a dois controles, que foram formados por controle 1 - Camarosa, cultivar de
melhor desempenho e controle 2 – San Andreas, cultivares de pior desempenho nas
condições desse ensaio. Analisando os dados de produção foi observado que a massa
total de frutos (MTF) variou de 0 a 1.634,97 g planta-1 entre os híbridos, de 655,94 a
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800,66 g planta-1 entre as médias dos cruzamentos e de 743,76 a 1185,15 g planta-1
entre as cultivares (Tabela 2). Os cruzamentos Camino Real x RVCA16 e Camino Real
x RVDA11 apresentaram 8,33 e 7,69% dos híbridos com MTF superior à Camorosa
(cultivar de melhor desempenho); e os cruzamentos Camino Real x RVCS44 e Camino
Real x RVFS06 apresentaram 65,40 e 49,14% dos híbridos superiores a San Abdreas
(cultivar de menor desempenho).
Em trabalho de avaliação de cultivares realizado no Brasil, Gabriel et al., (2018)
observaram uma produtividade de 926,13 g planta-1 para a cultivar Camino Real e
1268,61 13 g planta-1 para a cultivar Camorosa, 1060,42 g planta-1 para a cultivar
Albion, 763,76 g planta-1 para a cultivar Monterey e 853,77 g planta-1 para a cultivar
San Andreas. Comprovando que o uso desses genitores pode resultar em boas
combinações. A escolha da cultivar Caminho Real se deu por ser oriundo de um
programa de melhoramento especifico de fotoperiodo curto, esperando assim gerar
progênies com as mesmas características, ou seja, de boa produtividade e de fotoperíodo
curto.
Embora apenas 6,40 e 47% dos 916 híbridos avaliados tenham apresentado
resultado significativo em relação as cultivares Camorosa e San Andrea,
respectivamente, vale ressaltar que 74 % dos híbridos e cultivares produziram acima de
500 g planta-1. Esse valor de produtividade é semelhante aos observados em trabalho de
avaliação de produtividade em cultivares comerciais em diversas regiões do Brasil
(CALVETTE et al., 2008; RESENDE et al., 2010; PEREIRA et al., 2013; GABRIEL et
al., 2018).
Conforme a Tabela 2, somente Camorosa, Camino Real e Albion das cultivares
obtiveram MMF acima do “padrão comercial”, com isso, se evidencia a pouca
adaptabilidade de Monterey e San Andreas nas mesmas condições. No entanto a MMF
dos híbridos em todos os cinco cruzamentos foi ≥ 10 g, o que os torna interessantes,
haja vista que esta é a massa considerada como “padrão para frutos comerciais” (≥ 35
mm, aproximadamente 10 g). O cruzamento Camino Real x RVFS07, apresentou 40,96
e 95,71% dos híbridos superiores aos dois controles (Camarosa e San Andreas).
Também foi observado a maior MMF em híbrido no cruzamento Camino Real x
RVFS07 (32,83 g fruto-1), dentre os cruzamentos foi o que obteve melhores resultados.
Segundo Barth (2017) o hibrido pré-selecionado RVFS07 utilizado no cruzamento se
destacou no programa de melhoramento genético por suas características produtivas, o
qual também é caracterizado por produzir frutos grandes. (CONTI et al., 2002).
49

Tabela 2. Massa total de frutos (MTF) e massa média de frutos (MMF) de cinco cultivares e
cinco cruzamentos de morangueiro e os respectivos números e porcentagens de híbridos
superiores às cultivares Camarosa e San Andreas. Guarapuava, PR. 2019.
Cultivares / Cruzamentos

MTF
g planta

% de Híbridos >
-1

MMF

Camorosa S. Andreas

x

g fruto

-1

1185,15
1085,64

13,85X
13,14

Albion

935,27

11,23

Montery

845,27

9,75

San Andreas

743,76

8,35

Camorosa
Camino Real

% de Híbridos >
Camorosa S. Andreas

1 C. Real x RVFS07

655,94X
(5 - 1663,17)*

2,85

36,19

13,44X
(4,40 - 29,75)*

40,96

95,71

2 C. Real x RVFS06

740,92

6,28

49,14

14,74

60

99,42

8,33

41,66

36,90

96,42

34,87

94,87

27,67

94,96

(70,08 - 1425,28)
3 C. Real x RVCA16

661,08

(7,71 - 32,83)

( 0,00 - 1624,97)
4 C. Real x RVDA11

718,38

( 4,5 - 22,39)
7,69

47,69

( 0,00 - 1525)
5 C. Real x RVCS44

13,06
12,75
(0,00 - 20,70)

800,66

7,54

65,40

12,51

(0,00 - 1598,15)
(0,00 - 25,36)
Médias ajustadas pelo teste de Dunnett (p < 0,05). * amplitude dos dados referentes às médias ajustadas
dos híbridos em cada cruzamento. C. Real – Camino Real.
x

Tabela 3. Massa de frutos comerciais (MFC) e massa de frutos não comerciais (MFNC) de
cinco cultivares e cinco cruzamentos de morangueiro e os respectivos números e porcentagens
dos híbridos superiores às cultivares Aromas e Camarosa. Guarapuava, PR. 2019.
Cultivares / Cruzamentos
Camorosa

MFC

% de Híbridos
-1

g planta
982.35x

Camorosa S. Andreas

MFNC
-1

g fruto
202,8x

Camino Real

850.14

235,5

Albion

664,92

270.35

Montery

537,12

308,15

San Andreas

450,15

293,61

% de Híbridos
Camorosa S. Andreas

1 C. Real x RVFS07

515,93x
(0,00 - 1513,17)*

5,64

66,15

140,01x
(0,00 - 442)*

25,23

9,47

2 C. Real x RVFS06

604,30

6,85

73,14

136,61

20,57

1,57

9,52

56,54

20,23

6,54

31,79

14,87

(70,08 - 1240,28)
3 C. Real x RVCA16

528,18

(0 - 546,1)

(0,00 - 1529,97)
4 C. Real x RVDA11

543,91
(0,00 - 1336-44)

132,89
(0,00 - 532)

6,66

62,05

174,41
(0,00 - 826)

5 C. Real x RVCS44

598,14
8,80
69,18
202,52
44,65
22,64
(0,00 - 1549,41)
(0,00 - 605)
x
Médias ajustadas pelo teste de Dunnett (p < 0,05). * amplitude dos dados referentes às médias ajustadas
dos híbridos em cada cruzamento. C. Real – Camino Real.
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Tabela 4. Seleção de híbridos superiores a cultivar de melhor desempenho (Camarosa) para as
características massa total de frutos (MTF) e massa média de frutos (MMF). Guarapuava, PR.
2019.
Híbridos

Cruzamento

Camorosa

MTF

Híbridos

g planta -1
1185,15* Camorosa

Cruzamento

MMF
g fruto -1
11,48*

RVCA16R-39

C. Real x RVCA16

1634,97 RVFS06R-59

C. Real x RVFS06

32,83

RVFS07R-61

C. Real x RVFS07

1633,17 RVFS07R-113

C. Real x RVFS07

29,75

RVCS44R-143 C. Real x RVCS44

1598,15 RVCS44R-159 C. Real x RVCS44

25,36

RVCS44R-110 C. Real x RVCS44

1583,41 RVFS06R-56

C. Real x RVFS06

25,06

RVCS44R-143 C. Real x RVCS44

24,97

RVDA11R-185 C. Real x RVDA11

1525

RVCA16R-94

C. Real x RVCA16

RVCA16R-22

C. Real x RVCA16

RVCA16R-50

C. Real x RVCA16

1488,26 RVFS07R-118

C. Real x RVFS07

22,77

RVCS44R-78

C. Real x RVCS44

1477,86 RVFS07R-200

C. Real x RVFS07

22,68

1468,9

RVFS06R-163

C. Real x RVFS06

22,61

1463,2

RVCS44R-117 C. Real x RVCS44
RVFS07R-52

C. Real x RVFS07

1494,06 RVFS06R-126
1493

C. Real x RVFS06

24,61

RVCS44R-149 C. Real x RVCS44

23,79

RVCA16R-39

C. Real x RVCA16

22,39

RVCS44R-124 C. Real x RVCS44

1461,77 RVFS07R-159

C. Real x RVFS07

22,18

RVCA16R-43

C. Real x RVCA16

1427,72 RVFS06R-69

C. Real x RVFS06

22,00

RVFS06R-55

C. Real x RVFS06

1425,28 RVCS44R-110 C. Real x RVCS44

21,99

RVFS06R-155

C. Real x RVFS06

1419,8

C. Real x RVFS06

21,75

RVCA16R-41

C. Real x RVCA16

1401,95 RVCA16R-153 C. Real x RVCA16

21,70

RVCA16R-131 C. Real x RVCA16

1400,27 RVFS06R-87

C. Real x RVFS06

21,49

RVFS06R-126

C. Real x RVFS06

1378,48 RVFS06R-55

C. Real x RVFS06

21,27

RVDA11R-42

RVFS06R-2

C. Real x RVDA11

1375,44 RVFS07R-162

C. Real x RVFS07

21,14

RVDA11R-108 C. Real x RVDA11

1371,47 RVFS07R-207

C. Real x RVFS07

20,73

RVCA16R-35

C. Real x RVCA16

1368,13 RVDA11R-166 C. Real x RVDA 11

20,78

RVFS07R-186

C. Real x

1360,35 RVFS06R-160

C. Real x

RVFS06

20,42

RVDA11R-164 C. Real x RVDA 11

1342,42 RVFS06R-159

C. Real x

RVFS06

20,18

RVFS07R-97

C. Real x

RVFS07

1340,42 RVFS06R-135

C. Real x

RVFS06

20,00

RVDA11R-65

C. Real x RVDA 11

1333,16 RVDA11R-15

C. Real x RVDA 11

19,96

RVDA11R-22

C. Real x RVDA 11

1325,77 RVCA16R-8

C. Real x RVCA16

19,72

RVFS06R-151

C. Real x

RVFS06

1314,36 RVFS06R-71

C. Real x

RVFS06

19,66

RVFS07R-113

C. Real x

RVFS07

1309,1

RVFS07R-12

C. Real x

RVFS07

19,54

RVCS44R-47

C. Real x

RVCS44

1302,77 RVFS06R-49

C. Real x

RVFS06

19,53

RVCS44R-28

C. Real x

RVCS44

1302,03 RVFS07R-115

C. Real x

RVFS07

19,50

RVCS44R-130 C. Real x

RVCS44

1302,00 RVFS06R-94

C. Real x

RVFS06

19,40

C. Real x RVDA 11

1298,67 RVFS07R-125

C. Real x RVFS07

19,37

RVDA11R-128 C. Real x RVDA 11

1283,98 RVCA16R-43

C. Real x RVCA16

19,29

RVDA11R-125 C. Real x RVDA 11

1281,00 RVCA16R-115 C. Real x RVCA16

19,28

RVDA11R-61

C. Real x RVDA 11

1278,3

RVCA16R-56

C. Real x RVCA16

1273,11 RVFS07R-40

RVFS06R-105

C. Real x

1267,85 RVDA11R-121 C. Real x RVDA 11

19,21

RVCA16R-28

C. Real x RVCA16

1266,55 RVFS07R-107

C. Real x

RVFS07

19,00

RVCS44R-66

C. Real x RVCS44

1259,00 RVFS07R-83

C. Real x

RVFS07

18,96

RVDA11R-110 C. Real x RVDA 11

1255,18 RVCS44R-134 C. Real x

RVCS44

18,90

RVDA11R-90

1254,08 RVFS06R-21

RVFS06

18,84

RVDA11R-29

x

RVFS07

RVFS06

C. Real x RVDA 11

RVFS07R-109

C. Real x

RVFS07

19,23

C. Real x

RVFS07

19,22

C. Real x

Médias ajustadas pelo teste de Dunnett (p < 0,05).
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Tabela 5. Seleção de híbridos superiores a cultivar de melhor desempenho (Camarosa) para as
características massa de frutos comerciais (MFC) e massa de frutos não comerciais (MFNC).
Guarapuava, PR. 2019.
Híbridos

Cruzamento

MFC
g planta
982,35

Camorosa

-1

Híbridos

Cruzamento

San Andreas

MFNC
g fruto -1
293,61

RVCS44R-110 C. Real x RVCS44

1549.41 RVCS44R-112 C. Real x RVCS44

23.00

RVCA16R-39

C. Real x RVCA16

1529.97 RVCS44R-110 C. Real x RVCS44

34.00

RVFS07R-61

C. Real x FVFS07

1513.17 RVDA11R-42

C. Real x RVDA11

39.00

RVCS44R-124 C. Real x RVCS44

1365.77 RVDA11R-62

C. Real x RVDA11

50.00

RVDA11R-42

C. Real x RVDA11

1336.44 RVDA11R-61

C. Real x RVDA11

68.00

RVCA16R-50

C. Real x RVCA16

1290.33 RVFS06R-62

C. Real x RVFS06

77.00

RVCA16R-41

C. Real x RVCA16

1257.95 RVCS44R-134 C. Real x RVCS44

81.00

RVFS06R-55

C. Real x RFVS06

1240.28 RVFS07R-113

C. Real x RVFS07

94.00

RVCS44R-78

C. Real x RVCS44

1239.86 RVCS44R-124 C. Real x RVCS44

96.00

RVCA16R-43

C. Real x RVCA16

1225.72 RVCA16R-56

C. Real x RVCA16

101.00

RVFS07R-113

C. Real x RVFS07

1215.1

RVCA16R-39

C. Real x RVCA16

105.00

RVDA11R-61

C. Real x RVDA11

1210.3

RVDA11R-47

C. Real x RVDA11

118.00

RVFS06R-52

C. Real x RVFS07

1202.2

RVFS07R-61

C. Real x RVFS07

120.00

RVDA11R-62

C. Real x RVDA11

1194.77 RVCA16R-123 C. Real x RVCA16

121.63

RVDA11R-108 C. Real x RVDA11

1183.47 RVCS44R-89

C. Real x RVCS44

129.00

RVCA16R-56

1172.11 RVCA16R-6

C. Real x RVCA16

137.13

RVCS44R-112 C. Real x RVCS44

1159.64 RVCA16R-28

C. Real x RVCA16

139.00

RVDA11R-22

C. Real x RVCA16
C. Real x RVDA11

1151.55 RVCA16R-41

C. Real x RVCA16

144.00

RVCS44R-134 C. Real x RVCS44

1147.51 RVCS44R-47

C. Real x RVCS44

157.00

RVCS44R-47

1145.77 RVFS06R-19

C. Real x RVFS06

162.00

RVDA11R-164 C. Real x RVDA11

1137.42 RVDA11R-22

C. Real x RVDA11

174.22

RVCA16R-35

C. Real x

1128.87 RVFS06R-55

C. Real x RVFS06

185.00

RVCA16R-28

C. Real x RVCA16

1127.55 RVFS06R-144

C. Real x RVFS06

185.00

RVCA16R-123 C. Real x RVCA16

1123.15 RVDA11R-108 C. Real x RVDA11

188.00

RVCS44R-117 C. Real x RVCS44

1121.90 RVDA11R-110 C. Real x RVDA11

194.00

RVDA11R-47

C. Real x RVDA11

1115.00 RVDA11R-157 C. Real x RVDA11

196.00

RVCA16R-49

C. Real x RVCA16

1112.60 RVCA16R-50

C. Real x RVCA16

197.93

RVFS06R-62

C. Real x RFVS06

1108.79 RVCS44R-114 C. Real x RVCS44

199.00

RVCS44R-143 C. Real x RVCS44

1107.15 RVFS07R-112

C. Real x RVFS07

200.50

RVFS06R-151

1105.36 RVCA16R-43

C. Real x RVCS44
RVC16

C. Real x RVCA16

202.00

RVFS06R-]155 C. Real x RVFS06

1080.80 RVDA11R-164 C. Real x RVDA11

205.00

RVCS44R-89

C. Real x RVCS44

1080.01 RVFS06R-151

C. Real x RVFS06

209.00

RVFS07R-48

C. Real x RFVS07

1079.20 RVFS06R-81

C. Real x RVFS06

236.00

RVFS06R-126

C. Real x RVFS06

1069.48 RVCS44R-78

C. Real x RVCS44

238.00

RVDA11R-110 C. Real x RVDA11

1061.18 RVCA16R-35

C. Real x RVCA16

239.26

RVFS06R-87

C. Real x RVFS06

1059.08 RVCA16R-9

C. Real x RVCA16

240.51

RVFS06R-85

C. Real x RVFS06

1058.49 RVFS06R-94

C. Real x RVFS06

241.00

RVCA16R-131 C. Real x RVCA16

1056.27 RVFS07R-52

C. Real x RVFS07

261.00

RVCA16R-6

C. Real x RVCA16

1055.34 RVDA11R-125 C. Real x RVDA11

280.00

RVDA11R-157 C. Real x RVDA11

C. Real x RVFS07

x

C. Real x RVFS06

1048.50 RVFS07R-97
Médias ajustadas pelo teste de Dunnett (p < 0,05).

308.00
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Tabela 6. Contribuição de cada cruzamento em relação ao total dos híbridos selecionados para
as características massa total de frutos (MTF), massa média de frutos (MMF), massa de frutos
comerciais (MFC) e massa de frutos não comerciais (MFNC). Guarapuava, PR. 2019.
Cruzamento

MTF

MMF

MFC

MFNC

% dos Híbridos selecionados

Camino Real

x FVFS07 (Festival x Aromas)

10

30

10

12,5

Camino Real

x RVFS06 (Festival x Aromas)

10

37,5

17,5

17,5

Camino Real

x RVCA 16 (Camarosa x Aromas)

27,5

12,5

27,5

25

Camino Real

x RVDA 11 (Dover x Aromas)

30

7,5

22,5

25

Camino Real

x RVCS 44 (Camorosa x Swett Charlie

22,5

12,5

22,5

20

Dessa forma, fica evidente a herança de genes relacionados ao maior tamanho de
frutos desse cruzamento. É de suma importância a obtenção de híbridos que produzem
frutos grandes, pois esta característica agrega valor ao produto devido a sua principal
forma de comercialização ser in natura, facilitando a embalagem e colheita dos frutos,
resultando maiores ganhos ao produtor
Em relação à massa de frutos comerciais (MFC) (Tabela 3), destacaram-se os
cruzamentos Camino Real x RVFS06 e Camino Real x RVCS44 os quais apresentaram,
6,85, 73,14% e 8,80 e 69,18% respectivamente, dos híbridos superiores aos controles
Camarosa e San Andreas. Dentre os dois cruzamentos com resultados superiores,
Camino Real x RVFS06 foi o segundo melhor e também o que apresentou os híbridos
de frutos com maior MMF (Tabela 2). Ressaltando os resultados encontrados por Barth
(2017) constatou-se que o hibrido RVFS06 (Festival x Aromas) obteve bons resultados
agronômicos.
A maior massa de frutos não comerciais (MFNC) foi observada no cruzamento
Camino Real x RVCS 44, com mais de 44,65 e 22,64% dos híbridos superiores aos
controles Camorosa e San Andreas (Tabela 3). Estes resultados corroboram com Galvão
et al. (2017) o qual ressalta que o cruzamento (Camorosa x Swett Charlie) apresentaram
elevado percentual de híbridos com MFNC. Presume-se que, provavelmente, este clone
possui genes relacionados ao menor tamanho de frutos com efeito de dominância.
Dentre os 906 híbridos estudados, foram selecionados 40 por apresentarem bom
potencial produtivo. Destaca-se os híbridos RVCA16R-39, RVFS07R-61, RVCS44R143, RVCS44R-110, como os mais promissores. Estes apresentaram resultados
superiores a todas as cultivares para as características de produção mais relevantes
(Tabela 6 e 7). Apenas o híbrido RVFS07R-61 não foi selecionado para MMF,
entretanto, ressalta-se que este híbrido obteve em média 14,98 g fruto-1, resultado que
está acima do mínimo na classificação da massa de frutos comerciais (≥ 10 g). Com
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isso, percebe-se que esses híbridos são produtivos, tanto para MFC como para MFNC, e
possuem MMF dentro do padrão esperado para uma boa cultivar (BRASIL, 2019), o
que os torna importantes como objetos de estudo para continuidade do programa de
melhoramento genético.
As maiores participações para a característica MTF, em relação ao total de
híbridos selecionados, foram provenientes dos cruzamentos Camino Real x RVCA16
27,55% e Camino Real x RVCS44 22,55% (Tabela 6). Constatou-se mesmos bons
resultados para MTF, 12,5 e 12,5 %, respectivamente, para o cruzamento Camino Real
x RVFS06 que obteve o maior percentual 37,55% para MMF, por isso, presume-se que,
provavelmente, nas interações genéticas resultantes desses cruzamentos, houve
influência para aumento da produção dos híbridos pela cultivar Camino Real.
O cruzamento com maior participação para MFC com 27,5% dos híbridos
selecionado, Camino Real x RVCA16 (Tabela 8), também foi o cruzamento com maior
percentual para a MTF e com uma MMF de 13,06 g planta-1 não sendo superior a
cultivar de melhor desempenho Camorosa, porém mantendo a média de frutos
comerciais (≥ 10 g). O híbrido RVCA16R-39 obteve MMF de 22,39 g planta-1
ressaltando os resultados encontrados por Barth (2017), em que o híbrido selecionado
RVCA16 obteve resultados superiores as cultivares comerciais, resultando em híbridos
de alto potencial após o cruzamento com a cultivar Camino Real., Par a MMFNC o
cruzamento Camino Real x RVCA16 obteve o maior percentual de híbridos
selecionados (25%) , porém a média do cruzamento e de 132,89 g planta-1 quando
comparando com a cultivar de melhor e pior desempenho 293 e 202 g planta-1
Camorosa e San Andreas a média do cruzamento está bem a baixo, mesmo com o maior
percentual o cruzamento gerou alguns híbridos de alto desempenho.

4. CONCLUSÃO

Os híbridos RVCA16R-39, RVFS07R-61, RVCS44R-143, RVCS44R-110,
foram selecionado em todas as características, MTF, MMF, MFC, MFNC, sendo
promissores para programa de melhoramento.
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