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Resumo

O morangueiro pertence ao gênero Fragaria, família Rosaceae, sendo a espécie cultivada Fragaria x 

ananassa. A cultura do morangueiro no Brasil passou a ter importância econômica nos Estados de São Paulo e 

Rio Grande do Sul em meados do século XX. Nessa época, todas as cultivares eram provenientes dos Estados 

produtividade como a qualidade do fruto eram baixas. A situação mudou a partir da década de 1960, quando 

surgiram as primeiras cultivares brasileiras desenvolvidas pela Estação Experimental de Pelotas, ligada ao 

adaptação às condições de solo e clima locais, alta produtividade e boa qualidade da fruta. O programa de 

2008. Atualmente as cultivares mais utilizadas no Brasil provém de programas de outros países o que leva a 

uma grande dependência do setor e a uma enorme vulnerabilidade do mesmo. O objetivo do experimento foi 

avaliar o comportamento dos seedlings resultantes dos cruzamentos de morangueiro realizados na Embrapa 

avaliados 880 seedlings oriundos de 48 cruzamentos. O experimento foi conduzido na safra 2012 em área 

com irrigação por gotejo, com fertirrigação conforme recomendação técnica para a cultura do morangueiro. 

As colheitas foram realizadas duas vezes por semana no período de 12 de julho a 18 de outubro de 2012, 

e neste período foram realizadas três avaliações quanto ao sabor através de teste sensorial com escala de 1 

a 5. Foram utilizadas para compor a nota média da avaliação sensorial a nota vinda de cinco avaliadores.  

Foram selecionados 35 seedlings dentre os 880 avaliados, oriundos de 16 cruzamentos. O cruzamento com 

maior número de seedlings

maior peso para a seleção dentro dos seedlings foi sabor.

Introdução

O morangueiro pertence ao gênero Fragaria, família Rosaceae, sendo conhecidas 24 espécies, dessas, 

Fragaria x ananassa, octoplóide, é 

mundialmente cultivada, sendo originária de um híbrido entre  e 

A cultura do morangueiro no Brasil passou a ter importância econômica nos Estados de São Paulo e Rio 

Grande do Sul em meados do século XX. Nessa época, todas as cultivares eram provenientes dos Estados 

a produtividade como a qualidade do fruto eram baixas. A situação mudou a partir da década de 1960, quando 

surgiram as primeiras cultivares brasileiras desenvolvidas pela Estação Experimental de Pelotas, ligada ao 

adaptação às condições de solo e clima locais, alta produtividade e boa qualidade da fruta. As novas cultivares 

permitiram aumentar a produção e ao mesmo tempo tornou o morangueiro uma cultura economicamente 

expressiva nessas regiões. Os programas de melhoramento brasileiros registraram as últimas cultivares em 
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e reiniciado em 2008, atualmente as cultivares mais utilizadas no Brasil provém de programas de outros 

Material e Métodos

Foram avaliados 880 seedlings

cultivo em túnel baixo, com irrigação por gotejo, fertirrigação conforme recomendação técnica para a cultura 

do morangueiro. As colheitas foram realizadas duas vezes por semana no período de 12 de julho a 18 de 

outubro de 2012, e neste período foram realizadas três avaliações quanto ao sabor através de teste sensorial 

com escala de 1 a 5. Foram utilizadas para compor a nota média da avaliação sensorial a nota proveniente 

de cinco avaliadores, previamente treinados. 

Cruzamento Genealogia Cruzamento Genealogia

2010-01 Albion X Camarosa 2010-33 Diamante X IAC Campinas

2010-02 Albion X Camino real 2010-34 Diamante X Oso Grande

2010-03 Albion X Campidover 2010-35 Diamante X Sabrosa

2010-04 Albion X IAC Campinas 2010-36 Diamante X Sweet charlie

2010-05 Albion X Dover 2010-39 Florida Festival X Camarosa

2010-06 Albion X Oso Grande 2010-40 Florida Festival X IAC Guarani

2010-07 Albion X Sabrosa 2010-41 Florida Festival X IAC Campinas

2010-08 Albion X Sweet charlie 2010-42 Florida Festival X Sweet charlie

2010-09 2010-43 Florida Festival X Camino real

2010-10 2010-44

2010-11 Albion X IAC Guarani 2010-45 Florida Festival X Albion

2010-12 Albion X Aromas 2010-46 Florida Festival X Diamante

2010-13 Albion X Bürcley 2010-47 Florida Festival X Dover

2010-16 Aromas X Camarosa 2010-48 Ventana X Dover

2010-19 Aromas X Dover 2010-49 Ventana X IAC Guarani

2010-21 Aromas X Sabrosa 2010-53 Ventana X Albion

2010-22 Aromas X Sweet charlie 2010-54 Ventana X Aromas

2010-23 2010-55 Ventana X Camarosa

2010-24 Aromas X IAC Guarani 2010-56 Camarosa X Camino real

2010-25 Aromas X Albion 2010-57 Camarosa X IAC Campinas

2010-26 Aromas X Diamante 2010-58 Camarosa X Dover

2010-27 Aromas X Florida Festival 2010-60 Camarosa X Sabrosa

2010-29 Aromas X Santa Clara 2010-62

2010-31 Diamante X Camarosa 2010-63 Camarosa X IAC Guarani

Resultados e Discussão
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Na avaliação dos seedlings foram selecionados aqueles que obtiveram nota média para sabor acima de 

seedlings

oriundos de 16 cruzamentos. O cruzamento com maior número de seedlings selecionados foi o 2010-41 

seedlings foi sabor.

A adaptabilidade de uma cultivar a uma determinada região produtora é expressa através da interação 

genótipo-ambiente. A interação entre temperatura e fotoperíodo  determina a produtividade e qualidade do 

quando uma cultivar é selecionada para determinada região, a  adaptação a outras áreas de produção é 

dependente da interação com os fatores  ambientais nessas áreas.  As cultivares estrangeiras podem apresentar  

resposta diferente daquela observada nas condições onde foram selecionadas, para  características como 

precocidade, produtividade, qualidade do fruto e suscetibilidade a  doenças e pragas.  Em relação às cultivares 

importadas, os resultados experimentais com essas cultivares demonstram que a maioria apresenta alto 

entretanto, a falta de sabor é uma característica comum nesses materiais, por isso o foco inicial da seleção 

dos seedlings esta baseado no sabor superior ao das cultivares usadas atualmente.
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