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Efeito  da irr igação e fert irr igação na brot ação e florescimento  de 

Serra do RS 
 

Yan P. das Chagas1; Gilmar R. Nachtigall2; Fernando J. Hawerroth2 
 

A adequada brotação e florescimento em macieira ocorrem quando se tem 
alto acúmulo de frio durante o período hibernal aliado a ausência de 
estresses hídricos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da irrigação 
e fertirrigação na brotação e florescimento de macieiras na região dos 
Campos de Cima da Serra do RS. O experimento foi conduzido na safra 
2017/18, em pomar comercial em Monte Alegre dos Campos/RS, nas cvs. 

foi inteiramente casualizado, com três tratamentos (sequeiro, irrigação e 
fertirrigação) e vinte repetições. Selecionaram-se três ramos em 20 plantas 
por tratamento, nos quais foram avaliadas, em única data, o número de 
gemas nas fenofases: gemas dormentes (GD), gemas inchadas (GI), gemas 
com ponta verde (GPV), botão rosado (BR) e flor aberta (FA). Calculou-se o 
percentual com base no número de gemas que atingiram cada fenofase. Na 

cultivo em sequeiro foram significativamente superiores aos dos cultivos 
irrigado e fertirrigado, enquanto que os percentuais de gemas nas fenofases 
BR e FA foram significativamente inferiores no cultivo em sequeiro, quando 

de gemas na fenofase GD no cultivo em sequeiro foi significativamente 
superior ao com irrigação e fertirrigação. O percentual de gemas na fenofase 
GPV no cultivo em sequeiro foi significativamente superior ao do cultivo 
irrigado, enquanto que o percentual de gemas na fenofase BR foi 
significativamente inferior no cultivo irrigado, quando comparado ao 
sequeiro. O percentual de gemas na fenofase FA no cultivo em sequeiro foi 
significativamente inferior ao do cultivo irrigado, que por sua vez, foi 
significativamente inferior ao do cultivo com fertirrigação. A brotação e o 

antecipados pelo uso da irrigação e fertirrigação. 
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