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A parada de crescimento vegetativa é uma necessidade para
que haja floração na mangueira. Entretanto, como provocar a p~
ralisação, sem o uso do estresse hidrico total, e o tempo des
ta são fatores ainda não bem definidos para a região do Subme
dio são Francisco. Neste trabalho, comparou-se a eficiência de
três concentrações de etefon (200, 300 e 400 ppm), em aplica
ções quinzenais, iniciados aos 90, 60 e 30 dias antes da indu
ção com nitrato de potássio (KN03) a 6%, na inibição do crescI
mento vegetativo e sua influênc ia na floração da mangueira, cv.
Tommy Atkins. Foram utilizados plantas com três anos de idade,
irrigadas semanalmente, de acordo com a necessidade hidrica, de
finida pelo tanque de evapotranspiração. As avaliações do indl
ce de brotação vegetatiya e floração foram realizadas a cadã
15 dias, a partir do inicio do experimento.
Paralisação do Crescimento Vegetativo: No tratamento testem~
nha houve apenas a paral isaçao normal que ocorre entre dois flu
xos de crescimento. Os tratamentos em que foram aplicados 30Õ
e 400 ppm de etefon, com inicio aos 60 dias antes da indução com
KNO~, provocaram uma paralisação vegetativa, independente do
periodo normal de repouso. (Tabela 1).
Floração: Quarenta dias após a indução com KN03, a testemunha
nao tinha emitido panicula floral alguma, enquanto que os tra
tamentos com 300 ppm e 400 ppm de etefon, com inicio .aos 6Õ
dias antes da indução, e com 400 ppm aplicados a partir dos 90
dias antes da indução, apr-e sen t evem drrcrí ce de floração de 60%.
66,6% e 66,6% respectivamente.
Produção: As maiores produções por planta, 39,0 kg e 36,5 kg,
foram obtidos pelos tratamentos em que foram aplicados 300 e
400 ppm de etefon, aos 60 e 30 dias antes da ~ndução co~ KN03,
respectivamente, definidos de acordo com a analise estatistica.
A testemunha apresentou uma produção de 4,0 kg/planta.
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TABELA 1. indices percentuais médios de brotação vegetativa an
tes da indução com KN03.

AVALIAÇOES
TRATAMENTOS 16.04.93 28.04.93 13.05.93 26.06.93

* (%) (%) (%) (%)

TESTEMUNHA 34.3 1 18.3 29.3
ETF 200 ppm/30 dias 10.0 2 O 1.6
ETF 200 ppm/60 dias O O 1.6 25.0
ETF 200 ppm/90 dias 23.3 0.6 8.3 55.0
ETF 300 ppm/30 dias 1 4 3.3 1
ETF 300 ppm/60 dias O O O O
ETF 300 ppm/90 dias 1.3 1.3 66.6 O
ETF 400 ppm/30 dias 0.6 O O O
ETF 400 ppm/60 dias O O O O
ETF 400 ppm/90 dias 0"- 1 1 48.3

(*) As aplicações quinzenais de etefon foram iniciadas em ep~
cas diferentes antes da indução com KN03.
ETF = etefon
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