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Situações de déficits hídricos no solo podem afetar a qualidade e 
produtividade de macieiras. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 
irrigação e fertirrigação na qualidade de frutos de macieiras. O experimento 
foi conduzido na Estação de Fruticultura de Clima Temperado da Embrapa 
Uva e Vinho em Vacaria, RS. O pomar foi implantado em 2009, com as 
cultivares Maxigala e Fuji Suprema, sobre porta-enxerto M9, utilizando o 
delineamento experimental de blocos ao acaso com oito repetições e quatro 
tratamentos: a) adubação convencional; b) adubação convencional + 
irrigação; c) fertirrigação; d) fertirrigação + irrigação. Para os tratamentos 
com irrigação, a lâmina de água aplicada foi estabelecida pelo 
monitoramento diário da umidade do solo, através de tensiometria. A 
fertirrigação foi feita através de aplicações semanais, com doses de 
fertilizantes idênticas ao da adubação convencional via solo, utilizando os 
fertilizantes MAP e KNO3. As variáveis avaliadas foram: coloração da 
película da fruta, medida no lado de maior coloração e no lado de menor 
coloração, através de colorímetro, firmeza e os teores de sólidos solúveis 
totais (SST), através de penetrômetro e refratômetro, respectivamente. Para 
o lado de maior coloração da fruta, o parâmetro Luminosidade “L” 
apresentou maiores valores no tratamento adubação convencional em 
comparação com o tratamento adubação convencional + irrigação, já o 
parâmetro “a” (cor vermelha) foi superior nos tratamentos de irrigação e 
fertirrigação, em comparação com a testemunha (adubação convencional), 
enquanto que para o parâmetro “b” (cor verde) não houve efeito significativo 
de tratamentos. Para o lado de menor coloração da fruta, o parâmetro L 
apresentou maiores valores no tratamento adubação convencional em 
comparação com o tratamento fertirrigação + irrigação, já o parâmetro “a” foi 
superior nos tratamentos de irrigação e fertirrigação, em comparação com a 
testemunha (adubação convencional), enquanto que o parâmetro “b” 
apresentou resultado inverso. Para as variáveis da polpa firmeza e SST, não 
houve efeito significativo dos tratamentos. 
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