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Int rodução 

O uso de fertilizantes com boro é frequentemente 
utilizado na cultura de macieira devido aos altos 
requerimentos deste nutriente pela cultura (Peryea, 
1994; Wojcik, 2003). O boro desempenha um 
importante o papel na germinação do grão de pólen, 
no alongamento e crescimento do tubo polínico em 
frutíferas temperadas, resultando em aumento na 
produção (Roy et al., 2006). Wójcik et al. (2008), 
verificaram que a aplicação foliar de boro em pré-
florescimento aumentou o fruit set e o rendimento de 
macieiras. Vários trabalhos têm buscado quantificar 
os efeitos benéficos da aplicação foliar de boro 
combinado com nitrogênio, já que o nitrogênio pode 
aumentar a absorção de boro quando ambos são 
aplicados via foliar (Sharma, 2016). O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de boro via 
foliar durante a floração sobre a frutificação de 
macieiras  na região de Vacaria, RS. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado em pomar comercial 
implantado em 2008, , 
enxertada sob o porta-enxerto M9, em Vacaria/RS. O 
delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, com quatro tratamentos: a) testemunha 
(água); b) 0,1% de ácido bórico; c) 0,1% de ácido 
bórico + 0,23 % de nitrogênio (ureia); d) 0,23% de 
nitrogênio (ureia), com 8 repetições. As aplicações 
foliares foram realizadas com pulverizador 
motorizado de 20 litros, realizadas no início da 
floração, em plena floração e sete dias após a plena 
floração. Na plena floração, em 2018, foi realizada a 
contagem de cachos florais por planta e 30 dias após 
foi realizada a contagem de frutos por cacho floral, 
em cada planta. A frutificação efetiva (%) foi obtida 
pela relação entre o número total de cachos florais na 
plena floração e o número de frutos aos 30 dias após 
a plena floração ([número inicial de frutos/número de 
inflorescências] x100). Os dados foram submetidos à 
análise de variância e à análise de médias pelo teste 
Tukey. 

Resultados e Discussão 

Os resultados mostraram que a aplicação de 0,1% de 
ácido bórico na floração aumentou a frutificação 

de 0,1% de ácido bórico + 0,23 % de nitrogênio 
aumentou a frutificação efetiva em 134%. Já a 
aplicação de nitrogênio, de forma isolada e na 
mesma época, aumentou  a  frutificação efetiva  em 

73%. Novas avaliações ainda são necessárias para 
comprovar o efeito do boro e do boro combinado com 
o nitrogênio na frutificação de macieira no sul do 
Brasil. 
 

 
 
Figura 1. Frutificação efetiva em macieiras  
em função da aplicação de boro, boro + nitrogênio e 
de nitrogênio via foliar, por ocasião da floração, 
comparada a testemunha, Vacaria, RS.  

Conclusões 

A aplicação foliar de boro, de nitrogênio ou de boro 
combinado com nitrogênio na floração aumenta a 
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