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O crescimento da planta e urn fenomeno de competi~ao

por fotoassimilados entre a parte vegetativa, 6rgaos de

frutifica~ao e 0 restante da planta. No caso da pereira, os nutrientes

sao alocados preferencialmente para 0 topo da planta e apice dos

ramos, os assimilados sao transportados para os brotos e ramos,

nao ocorrendo 0

armazenamento suficiente

para os 6rgaos de frutifica~ao,

ou ainda nem formando os
mesmos. Os ramos brotos e Figura 1 Domln8ncla apical fraca com boa

, formaf80 de gema. jloral. na lateral do ramo

folhas sao drenos mais fortes ba.aL

de fotoassimilados, prejudicando toda a parte reprodutiva, gemas

florais e frutos. Para que ocorra a forma~ao de frutos na pereira;- 0

primeiro passo e a forma~ao de gemas florais, e em seguida e

proporcionar 0 "vingamento" de frutos que inicia ap6s a

poliniza~ao.
o processo de frutifica~ao, assim como 0 crescimento, e

urn fenomeno de competi~ao de fotoassimilados entre a parte

vegetativa e 6rgaos de frutifica~ao, ap6s a poliniza~ao a flor recebe

urn sinal hormonal e inicia 0 processo de mobiliza~ao de

carboidratos para os frutos, e inicia 0 crescimento do fruto, e a

produ~ao de hormonios da semente e 0 que vai determinar a

quantidade a ser repartida entre a parte vegetativa e os frutos, caso

nao haja poliniza~ao os frutos caem, porque perdem a for~a de

mobilizar os fotoassimilados para si. A queda de peras ocorrem em

duas epocas distintas, primeiro logo ap6s a poliniza~ao, e a

segunda queda ocorre na epoca de intenso crescimento de brotos,

entre 0 final do mes de

novembro e 0 inicio de

dezembro, ocorrendo

mesmo em frutos

polinizados. Para diminuir

estas quedas deve-se

eliminar 0 broto

principalmente com a poda

de invemo demonstrado emFigura 3 Domln8ncla apical moderatla aforte do
ranto terminal com pouca [0"",or40 de gemu
jloralsnapartebasaldoramo vermelho nas figuras 2 e 3, e

tambeqt atraves da poda na primavera (Figura 5), embora menos

crescimento dos brotos

terminais os frutos abortam e caem

por falta de nutrientes nos frutos,

deve-se .eliminar 0 broto terminal

como demonstrado acima, desta

forma os frutos permanecem no Figura 5 Broto termlDal (dreDo de
rotoasslmllados) que poder' ooasloDar a

ramo crescendo normalmente quedadasnoresourrutos.

(Figura 6), pois houve a elimina~ao do broto (dreno preferencial)

que competiria por assimilados com 0 fruto. 0 comprimento dos

brotos terminais e 0 que vai determinar a for~a de competi~ao com

o fruto, quanta mais curto 0 broto terminal menor sera a for~a de

competi~aocomo fruto (Figuras 1,2 e 3).
Quando realizado 0 arqueamento de ramos, ha a quebra da

dominancia apical, 0 que

permite maior forma~ao de

gemas florais na base dos ramos.

Quando 0 ramo possui muitos

ramos terminais como 0 caso da

flgura 4, deve-se eliminar 5

Figura 4 Forte domlDiDcla aploal ramos, ou ate mesmo os 6
IDlblDdoa forma~io de gemas norals Da
partebasaldosramos. 'ramos para induiir a forma~ao

de gemas florais na parte basal do ramo, pois 0 que se observa

frequentemente em pereiras e a forte inibi~ao das gemas na parte

basal dos ramos causado pelo

alto vigor dos ramos terminais.

o crescimento da pereira e

controlado pelo

balanceamento hormonal, os.

ramos verticais produ;zem

bastante auxina, fator que

provoca inibi~ao das gemas

basais, quando inclinados.. •.

produzem menos auxina e M quebra da dominancia;apical e

provoca menos inibi~ao nas gemas basais e estas tomam-se mais

vigorosos e formam gemas florais.
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O crescimento da planta e urn fenomeno de competi'1ao

por fotoassimilados entre a parte vegetativa, 6rgaos de

frutifica'1ao e 0 restante da planta. No caso da pereira, os nutrientes

saD alocados preferencialmente para 0 topo da planta e apice dos

ramos, os assimilados saDtransportados para os brotos e ramos, nao

ocorrendo 0 armazenamento suficiente para os 6rgaos de

frutifica'1ao, ou ainda nem formando os mesmos. Os ramos, brotos e

folhas sao drenos mais fortes de fotoassimilados, prejudicando toda

a parte reprodutiva, gemas florais e frutos. Para que ocorra a

forma'1ao de frutos na pereira, 0 primeiro passo e a forma'1ao de

gemas florais, e em seguida e proporcionar 0 "vingamento" de

frutos que inicia ap6s a poliniza'1ao.
o processo de frutifica'1ao,assim como e crescimento, e tim

fenomeno de competi'1ao de fotoassimilados entre a parte vegetativa

e 6rgaos de frutifica'1ao, ap6s a -poliniza'1aoa flor recebe urn sinal

hormonal e inicia 0processo de mobiliza'1ao de carboidratos para os

frutos, e inicia 0 crescimento do fruto, e a produ'1ao de hormonios da

semente e 0 que vai determinar a quantidade a ser repartida entre a

parte vegetativa e os frutos, caso nao haja poliniza'1ao os frutos

caem, porque perdem a for'1ade mobilizar os fotoassimilados para

si.Aqueda de peras ocorrem em duas epocas distintas, primeiro logo

ap6s a poliniza'1ao, e a segunda queda ocorre na epoca de intenso

crescimento de brotos, entre 0 final do mes de novembro e 0 inicio

de dezembro, ocorrendo mesmo em frutos polinizados. Para

diminuir estas quedas deve-se eliminar 0 broto concorrente,

principalmente com a poda de invemo demonstrado em vermelho

nas figuras 2 e 3, e tambem atraves da poda na primavera (Figura 5),

embora menos recomendada. Quando ocorre 0 forte enfolhamento e

intenso crescimento dos brotos terminais os frutos abortam e caem

por falta de nutrientes nos frutos, deve-se eliminar 0 broto terminal

como demonstrado acima, desta forma os frutos permanecem no

ramo crescendo normalmente (Figura 6), pois houve a elimina'1ao do

broto (dreno preferencial) que competiria por assimilados com 0

fruto. 0 comprimento dos brotos terminais e 0 que vai determinar a

for'1a de competi'1ao com 0 fruto, quanta mais curto 0 broto terminal

menor sera a for'1ade competi'1ao com 0 fruto (Figuras 1,2 e 3).
Quando realizado 0 arqueamento de ramos, ha a quebra da

dominancia apical, 0 quepermite maior forma'1ao de gemas florais

na base dos ramos. Quando 0 ramo possui muitos ramos terminais

como 0 caso da figura 4, deve-se eliminar 5 ramos, ou ate mesmo

os 6 ramos para induzir a forma'1lio de gemas florais na parte basal

do ramo, pois 0 que se observa frequentemente em pereiras e a

forte inibi'1ao das gemas na parte basal dos ramos causado pelo alto

vigor dos ramos terminais. 0 crescimento da pereira e controlado

pelo balanceamento hormonal, os ramos verticais produzem

bastante auxina, fator que provoca inibi'1ao das gemas basais,

quando inclinados produzem menos auxinae-ha quebra da

dominancia apical e provoca menos inibi'1ao nas gemas basais e

estas tomam-se mais vigorosos e formam gemas florais.
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