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A manga (Mangifera indica L.) e uma fruta tropical de grande aceitaC;80 tanto no mercado

nacional como internacional. FloraC;80 irregular ou bianual em manga levando a
alternancia de produc;ao e urn problema comum em todas as zonas produtoras. 0

presente trabalho objetivou determinar a combinac;ao ideal entre a dose de paclobutrazol

e a epoca de aplicaC;80 do indutor de brotaC;80 nas condic;oes climaticas de Teresina. 0

trabalho foi conduzido em area da empresa Mangal - Frutas Tropicais de ExportaC;80

LTDA, localizada no Km 35 da rodovia Teresina-Palmeirais, nos anos de 1998 a 1999.

Foram estudados as combina¢es de quatro doses de paclobutrazol (0,0; 0,75; 1,5 e 2,25

g/m linear de copa) com tres periodos de dormencia (80 , 120 e 160 dias) antes do inicio

da aplicac;ao do indutor de brotac;ao. 0 delineamento experimental utilizado foi blocos ao

acaso em esquema fatorial, com tres repeti¢es, sendo a parcela constituida por uma

planta de manga cv. Tommy Atkins, de tres anos de idade, cultivada em espac;amento de

8m x 5m e irrigada por microaspers80. Os parametros avaliados foram a percentagem

de brotaC;80vegetativa e reprodutiva. Observou-se que a testemunha apresentou floraC;80

irris6ria ( 0,0 a 3,0 % ) , constituindo-se toda a brotac;ao em surtos vegetativos (76,0 a

97,0 %). A melhor combinac;ao foi obtida com a dose de 1,5 9 de PBZlm de copa e

dormencia de 120 dias (79,3%), seguida pela dose de 2,25g/m e mesmo periodo de

dormencia (70,0%).
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