
33 AVALlAl;Ao DA QUEBRA DE DORMENCIA NA PEREIRA
EUROPEIA 'ABATE FETEL', LERIN, S.; UBER, S.C.;
FAGHERAZZI, A.F.; BOTELHO, R.; VOSS, R; KRETZSCHMAR,
A.A.; Udesc/CAV, C.P. 281, 88520-000 Lages, SC, e-mail:
sabrinalerin@yahoo.com.br

A duragao do periodo de dormencia e fundamental para a planta
iniciar bem a fase vegetativa. Varias alternativas vem sendo
amplamente utilizadas para melhorar a quebra de dormencia. A
utilizagao de produtos quimicos, como a cianamida hidrogenada,
tem como finalidade uniformizar 0 inicio da brotagao. 0 objetivo
do trabalho foi testar a eficiencia de diferentes formulagoes para
quebra de dormencia na cultura da pereira do cultivar 'Abate Fetel'
(Pyrus communis). 0 experimento foi conduzido na Universidade
Estadual do Centro-Oeste do Parana, campus Cedeteg, Setor de
Fruticultura. As aplicagoes foram feitas quando as gemas se
encontravam no estadio fenol6gico considerado "gema inchada".
o delineamento experimental foi de blocos ao acaso com cinco
repetigoes. Os tratamentos consistiram em: T1 - Testemunha; T2
- 61eomineral 4%; T3 - 61eomineral 4% + extrato de alho 3%; T4
- 61eomineral 4% + extrato de alho 6%, e T5 - Dormex 2% + 61eo
mineral 4%. Os dados foram submetidos a analise de variancia de
comparagao de medias pelo teste de Tukey a 5% de significancia.
o tratamento 5 proporcionou brotagao de 58,5%, diferindo
significativamente dos demais. Ja os tratamentos 2, 3 e 4 nao
diferiram entre si e apresentaram 35,2%, 29,3% e 29,1% de
brotagao respectivamente. 0 T1 obteve a menor brotagao
(14,4%). Pode-se concluir que 0 T5 apresenta 0 melhor resultado,
porem mais estudos devem ser realizados para encontrar
alternativas ao DormeX®.

34 RELAl;OES ENTRE A SISTEMATIZAl;Ao DO TERRENO,
COCHONILHA PEROLA-DA-TERRA, MATERIA SECA DE
RAizES E SEU EFEITO SOBRE 0 DECLiNIO DE PORTA·
ENXERTOS DE VIDEIRA. ARIOLl, C.J; DAMBROZ, RN; DALBO,
M.A; ANDRADE, E.R; GARDIN, J.P.P. Epagri/Estagao
Experimental de Videira, C.P. 21, 89560-000, Videira, SC, e-mail:
cristianoarioli@epagri.sc.gov.br

Declfnio e um conjunto de sintomas que levam a enfraquecimento
e morte das videiras. As principais causas sao 0 ataque da perola-
da-terra, presenga de fungos fitopatogenicos e condigoes de solo.
Com 0 objetivo de verificar a influencia do preparo do solo sobre a
populagao da perola-da-terra, 0 crescimento radicular e sua
relagaocom 0 declfnio da videira, foi instalado um experimento na
Epagri/Estagao Experimental de Videira 2007. 0 delineamento foi
em blocos casualizados em esquema de parcelas subdivididas,
com cinco repetigoes. A parcela continha os sistemas de preparo
de solo (dreno; dreno + camalhao; camalhao e testemunha) e a
subparcela continha os porta-enxertos (VR 043-43 e Dog Ridge).
As avaliagoes foram realizadas ap6s 2 anos do estabelecimento
dos porta-enxertos. A utilizagao de dreno e camalhoes
isoladamente diminuiu 0 numero de cistos de perola-da-terra. 0
uso de camalhao e camalhao + dreno aumentou a materia seca
de raizes para ambos os porta-enxertos, 0 que nao foi verificado
com 0 uso de dreno isolado. Para 0 porta-enxerto Dog Ridge os
sistemas de preparo do terreno diminuiram 0 indice de declfnio.
Para 0 VR 043-43 apenas 0 uso de dreno nao influenciou. 0
indice de declinio diminuiu com 0 aumento da materia seca de
raizes (correlagao -0,65, p < 0,05) e nao foi encontrada
associagao com 0 numero de cistos de perola-da-terra
(correlagao -0,05, p > 0,05).

35 AREA FOLIAR E CARACTERisTICAS FOTOSSINTETICAS
DA FISALE EM AMBIENTE PROTEGIDO E EM CAMPO,
TURMINA, A.G.; LIMA, A.P.F.; RUFATO, AD.R UDESC/CAV,
C.P. 281,88520-000 Lages, SC, e-mail: andrey.qt84@qmail.com

A fisale (Physalis peruviana L.) destaca-se por ser uma
especie frutifera e apresenta alto valor nutricional e
econ6mico. Seu plantio em ambientes alternativos viabiliza 0
cultivo vegetal em epocas desfavoraveis do ano, bem como
permite ampliar 0 periodo de produgao. 0 objetivo do
trabalho foi avaliar a area foliar e as caracteristicas
fotossinteticas das plantas de P. peruviana L. em ambiente
protegido e em campo. 0 experimento foi realizado na Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina, em Lages, SC.
Foram avaliados: area foliar, teor de clorofila, taxa fotos-
sintetica, condutancia estomatica e transpiragao de folhas na
produgao de fisale em ambiente protegido e em campo, na
safra 2008/09. 0 delineamento experimental foi 0
inteiramente casualizado, com 14 repetigoes, e analise pelo
teste de Tukey a 5 % de probabilidade de erro. Com relagao
a area foliar das plantas de fisale, observou-se que plantas
cultivadas em campo apresentaram area foliar de 35,55cm2, e
as cultivadas em ambiente protegido, 10,99cm2. 0 teor de
clorofila em plantas de fisale cultivadas em campo foi de
35,86mg/m2, e para as cultivadas em ambiente protegido foi
de 27,61mg/m2. A taxa de fotossintese liquida de plantas de
fisale cultivada em campo foi de 11,47C02/m2/S, e das
plantas cultivadas em ambiente protegido, 9,49C02/m2/S. As
variaveis condutancia estomatica e transpiragao nao foram
significativas. Plantas cultivadas em campo apresentam
maior area foliar e maior taxa fotossintetica.

36 RELAl;Ao ENTRE OS TEORES MINERAlS E A OCOR-
RENCIA DE BITTER PIT EM MAl;As 'FUJI' E 'CATARINA',
STRAUSS, R.F.; MIQUELOTO, A.; SANTOS, A.; AMARANTE,
C.v.T. Udesc/CAV, C.P. 281, 88520-000 Lages, SC, e-mail:
roger.f.strauss@gmail.com

o bitter pit e um disturbio fisiol6gico p6s-colheita
normalmente verificado em magas que apresentam baixos
teores de Ca e elevados teores de K, Mg e N. 0 objetivo
deste trabalho foi avaliar a relagao entre os teores minerais e
a incidencia de bitter pit em magas 'Fuji' e 'Catarina'. Os
frutos foram colhidos em um pomar comercial aos 188 dias
ap6s a plena f1oragao (DAPF), safra 2009/10, no municipio de
Sao Joaquim, SC. Os frutos foram avaliados quanto aos
teores de Ca, Mg, KeN, e incidencia de bitter pit. Os teores
de Ca e Mg foram quantificados em equipamento de
absorgao at6mica, 0 K por espectrofot6metro de chamas, e 0

N pelo metodo semicro Kjedal. 0 delineamento utilizado foi
inteiramente casualizado, com quatro repetigoes de 150
frutos. Os dados obtidos foram submetidos a analise de
variancia (p < 0,05). Magas 'Catarina' apresentaram menor
teor de Ca e elevado valor na relagao Mg/Ca
comparativamente a magas 'Fuji'. Para os demais valores das
relagoes minerais [N/Ca, K/Ca e (K+Mg+N)/Ca] nao foram
verificadas diferengas significativas entre os dois cultivares.
Magas 'Catarina' tambem apresentaram maior incidencia (%)
de bitter pit em relagao a magas 'Fuji'. 0 menor teor de Ca e
o maior valor da relagao Mg/Ca em magas 'Catarina' pode
explicar 0 fato de essa cultivar apresentar maior incidencia de
bitter pit quando comparada a magas 'Fuji'.
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