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-

dos frequentes de -

trabalho foi avaliar o efeito da irrigação sobre o crescimento das 

-

zado em pomar comercial implantado em 2013 em Vacaria, RS, 

-

sobre o porta-enxerto M9. Na safra 2015/16 foram avaliados 

número e o comprimento total de ramos. A altura das plantas, o 

o comprimento total e médio dos ramos e o npúmero de ramos 

irrigação. Com a irrigação, o cv. Fuji Suprema apresentou altura 

-

perior ao cv. Galaxy. Para a condição de sequeiro, o cv. ‘Galaxy’ 

apresentou altura de plantas, número total de ramos e número 

Suprema. A irrigação por gotejamento aumenta o crescimento 

das plantas em pomares jovens de macieira na região de Vaca-

ria, RS.
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MAUTA, D.S.; HAWERROTH, F.J.H.; GOULARTE, N.A.A.; VARGAS, 
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yellemauta@hotmail.com

-

ao sistema de produção. Assim, o presente trabalho teve por 

-

perimento foi conduzido em pomar experimental de macieira 

-

de frutos; massa de frutos por planta; calibres e massa fresca de 

-

-

de brotação de gemas terminais reduziu a produção de frutos 

com menor calibre. Os parâmetros de brotação não apresenta-

ciclo 2015/16.
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A macieira ( -

-

dimensionar as perdas de qualidade de maçãs cv. Fuji em arma-

do pomar comercial da empresa Randon Agrossilvopastoril S.A., 

em Vacaria, RS. O delineamento experimental foi inteiramen-

Para determinar as perdas, realizaram-se quatro avaliações em 

20, 80, 140 e 200 dias de armazenamento com temperatura de 

-

mento computadorizado. Foram avaliados os parâmetros qua-

-

riância (ANOVA), e as médias foram comparadas pelo teste Tu-

-

lidade para os 20 e 80 dias de armazenamento refrigerado em 

no decorrer dos dias de armazenamento. Obteve-se aumento 

-

mento em contraponto aos resultados da AT, os quais decres-

ceram. Nas condições deste experimento, concluiu-se que as 

maçãs cv. Fuji apresentaram boa conservação nas condições 

estabelecidas, principalmente até 80 dias de armazenamento 

refrigerado.
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Com o aumento da procura por mudas de videira de qualida-

de e a necessidade de produção em larga escala, há um estudo 

o enraizamento de miniestacas herbáceas de videira ‘Cabernet 

contendo vermiculita. O delineamento experimental foi inteira-

mente casualizado, com quatro tratamentos, contendo quatro 

-

e número de brotações. Para todas as variáveis analisadas, os 

-

-

-

Miniestacas herbáceas de videira ‘Cabernet Sauvignon’ podem 

-

terial por contaminação.


