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INTRODUÇÃO 

A coloração, o tamanho e a ausência de defeitos são atributos qualitativos importantes para a 

maçã, pois apresentam influência direta na escolha do consumidor e no estabelecimento do preço de 

comercialização (FIORAVANÇO et al., 2010). A Promalina® é um regulador de crescimento 

composto pelas giberelinas GA4+7 (1,8%) e pela citocinina 6-Benziladenina (1,8%). Na macieira ela 

pode ser usada para melhorar o formato e o tamanho do fruto e reduzir a incidência de "russeting". 

Segundo Burac e Buyukylmaz (1997), ela aumenta o tamanho do fruto através da promoção da 

divisão e elongação celular, o que resulta em maior comprimento. A redução do "russeting" está 

relacionada ao desenvolvimento regular das células da epiderme, que se tornam menos propensas a 

rachaduras e, assim, ficam menos expostas aos agentes externos que causam o distúrbio (ECCHER, 

1978). Os resultados obtidos na cultura da macieira com a aplicação de Promalina® são variáveis, 

tanto em termos de doses como épocas de aplicação (LOONEY, 1979; LEITE et al., 2006). 

 O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de épocas de aplicação de GA4+7 + 

benziladenina na produção, tamanho e incidência de "russeting" em frutos da macieira cultivar 

Royal Gala. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na EEFT da Embrapa Uva e Vinho, em Vacaria, RS, de agosto 

de 2007 a fevereiro de 2008, em pomar de macieira da cultivar Royal Gala/M-9, com 11 anos de 

idade. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com 7 tratamentos (épocas 

de aplicação) e 5 repetições. As épocas de aplicação de Promalina® foram: 1) plena floração; 2) 

queda das pétalas; 3) 7 dias após a queda das pétalas (DAQP); 4) 14 DAQP; 5) 21 DAQP; 6) 28 

DAQP; 7) testemunha. As parcelas foram constituídas por 3 plantas, considerando-se útil a central. 

A plena floração e a queda das pétalas ocorreram em 28/09/07 e 17/10/07, respectivamente. A 
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calda, contendo 0,5 mL L-1 de Promalina®, foi aplicada com pulverizador costal manual, 

uniformemente sobre toda a planta, até o ponto de gotejamento. Foi utilizado aproximadamente um 

litro de calda por planta.  

Os frutos, colhidos em 13/02/08, foram contados e pesados e de cada tratamento foi retirada 

uma amostra de 10 frutos/repetição para a determinação da massa fresca, comprimento (C), 

diâmetro (D), relação C/D e incidência de "russeting". Para a determinação do "russeting" foram 

utilizadas as cinco classes de incidência propostas por Camilo e Denardi (2001): classe 1- ausência 

de "russeting", sendo tolerado aquele restrito à cavidade peduncular; classe 2- presença de 

"russeting" não superando 10% da superfície do fruto; classe 3- incidência entre 10% e 30% da 

superfície do fruto; classe 4- incidência entre 30% e 50% da superfície do fruto; classe 5- incidência 

superior a 50% da superfície do fruto. Os dados foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve influência da época de aplicação de GA4+7 + benziladenina na produção por 

planta e massa fresca dos frutos (Tabela 1). Esses resultados confirmam os observados por Jindal et 

al. (2004) e Fioravanço et al. (2010), que também não observaram influência da mistura de 

giberelinas e citocinina na produção de frutos das cultivares Starking Delicious e Royal Gala. Leite 

et al. (2006) obtiveram redução da produção das cultivares Imperial Gala e Fuji e, segundo os 

autores, a aplicação nos estádios E2 (botão rosado) e F2 (plena floração) reduziu a fixação dos frutos 

em comparação com o tratamento testemunha e a aplicação nos estádios H (queda das pétalas) e I 

(frutificação efetiva). Dabul e Ayub (2006) e Fioravanço et al. (2010) também não observaram 

aumento da massa fresca dos frutos de macieira 'Gala' e 'Royal Gala' com a aplicação de GA4+7 + 

benziladenina, enquanto Leite et al. (2006) observaram aumento. Para Miller (1979), o aumento do 

tamanho do fruto pode ser consequência do decréscimo no rendimento, provocado pelo raleio 

causado pelo produto, não observado neste trabalho. 

Não houve influência da época de aplicação de GA4+7 + benziladenina no comprimento (C), 

diâmetro (D) e relação C/D dos frutos (Tabela 2). Confirmam-se os resultados de Dabul e Ayub 

(2006) para comprimento e diâmetro e Burak e Buyukylmaz (1997) para a relação C/D. Jindal et al. 

(2004) e Leite et al. (2006), ao contrário, obtiveram aumento da relação C/D. Segundo Leite et al. 

(2006), a mistura GA4+7 + benziladenina tende a ser mais eficiente na melhoria da relação C/D 

quando aplicada na queda das pétalas, fato não comprovado nesse estudo. A ausência de efeito pode 

estar relacionada à baixa concentração do produto, pois, segundo Fioravanço et al. (2010), a 

aplicação de 2,0 mL L-1 de Promalina® foi mais eficiente para aumentar o comprimento e o 

diâmetro dos frutos que 0,5 mL L-1. 

3324



 
 

Tabela 1 - Efeito da época de aplicação de GA4+7 + benziladenina na produção por planta e massa 

fresca dos frutos da cv. Royal Gala. Vacaria, RS, safra 2007/08. 

Época de aplicação 
Produção de frutos/planta Massa fresca dos 

frutos (g) kg Número*  
Plena floração 7,03 ns 62,0 ns 113,65 ns 
Queda das pétalas 7,67 72,0 107,00 
7 DAQP 7,97 72,6 111,50 
14 DAQP 7,09 59,8 119,52 
21 DAQP 7,70 71,8 108,26 
28 DAQP 8,26 76,8 109,52 
Testemunha 7,18 66,6 108,51 
C.V. (%) 24,33 14,22 5,72 

DAQP = dias após a queda das pétalas.* Para a análise da variância, os dados foram transformados em RAIZ(X + 0,5) 
 

Tabela 2 - Efeito da época de aplicação de GA4+7 + benziladenina no comprimento (C), diâmetro 

(D), relação C/D e incidência de "russeting" nos frutos da cv. Royal Gala. Vacaria, RS, safra 

2007/08. 

Época de aplicação Comprimento (mm) Diâmetro (mm) Relação C/D Russeting* 

Plena floração 54,96 ns 62,40 ns 0,88 ns 1,88 a 
Queda das pétalas 54,58 60,69 0,90 1,91 a 
7 DAQP 55,68 61,45 0,91 1,87 a 
14 DAQP 55,17 62,26 0,89 2,04 ab 
21 DAQP 54,29 61,11 0,90 2,12 ab 
28 DAQP 54,41 61,20 0,90 2,10 ab 
Testemunha 56,07  62,51  0,90  2,51 b 
C.V. (%) 6,39 5,79 5,87 13,98 

DAQP = dias após a queda das pétalas. * Média ponderada das notas atribuídas por classes. 
 

Quanto à incidência de "russeting" na epiderme dos frutos, as aplicações na plena floração, 

queda das pétalas e 7 DAQP proporcionaram menor incidência do distúrbio na comparação com os 

frutos que não receberam o produto. As aplicações do regulador vegetal a partir dos 14 DAQP até 

28 DAQP não apresentaram diferenças em relação à testemunha (Tabela 2). Eccher (1978) 

observou que a aplicação semanal de giberelina (GA4+7), por no mínimo quatro semanas, diminuiu a 

incidência de "russeting", independente da concentração do produto (50, 100 ou 200 mg L-1), 

embora os melhores resultados tenham sido obtidos com a maior dose testada. 

Na distribuição dos frutos por classe de intensidade de "russeting", observou-se que o 

tratamento testemunha apresentou 60% dos frutos nas classes 4 e 5, enquanto os demais exibiram 

valores entre 14% e 34%. Nas classes 1 e 2, a porcentagem da testemunha foi de 6%, contra 18 a 

30% dos demais tratamentos, ou seja, a intensidade de "russeting" foi mais acentuada em frutos que 

não receberam tratamento com GA4+7 + benziladenina. 
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CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos, nas condições estudadas, conclui-se que: 

a) A aplicação de 0,5 mL L-1 de GA4+7

b) A aplicação de GA

 + benziladenina em diferentes épocas não afetou a 

produção e o tamanho dos frutos. 

4+7

 

 + benziladenina na plena floração, queda das pétalas e 7 dias após a 

queda das pétalas diminui a incidência de "russeting" nos frutos da macieira 'Royal Gala'. 
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