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Resumo:

A aplicação foliar de produtos químicos visando provocar alterações fisiológicas em

citros tem sido pouco utilizada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Assim, a

aplicação desses produtos químicos pode ser interessante, uma vez que possibilitam

a atenuação de problemas existentes no sistema de produção da cultura, ou mesmo,

aumentar  quantitativamente  uma  possível  produção  de  taxa  fotossintética  das

plantas de citros. Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de aplicações no

inverno de ácido salicílico, sulfato de fósforo e silicato de cálcio quanto às taxas de

trocas gasosas dos citros. O experimento foi instalado na região de Maçambara-RS,

em plantas de 8 anos de idade, da cultivar Salustiana, utilizando o delineamento de

blocos casualizados com cinco repetições em esquema fatorial 3 x 3 x 3. O fator A

foi  constituído  pelos  produtos  testados,  o  fator  B  pelas  doses  dos  respectivos

produtos de 0g, 10g, 15g; 0ml, 50ml,100ml e 0g, 10g 15g e o fator C por diferentes

dias de avaliações. O volume de aplicação foi de 2 L de calda planta-1. Aos 3, 6 e 9

dias após o tratamento foram realizadas as avaliações de condutância estomática de

vapores de água (Gs – mol m-1 s-1), taxa de transpiração (E - mol H2O m-2 s-1),

temperatura da folha (ºC), concentração interna de CO2 (Ci - µmol mol-1), CO2

consumido (∆C - µmol mol-1), taxa fotossintética (A - µmol m-2 s-1) e eficiência no

uso da água (WUA - mol CO2 mol H2O-1). Observou-se que para os diferentes dias

de  avaliação  os  produtos  empregados  não  apresentaram  nenhuma  diferença

significativa para qualquer característica fisiológica relacionada. Nas diferentes doses

aplicadas dos produtos, as plantas mostraram uma constância nos dados quando

comparado com os diferentes dias de avaliação em relação à testemunha. 
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