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RESUMO 

Na cultura do pêssego (Prunus persica), a etapa mais exigente em mão-de-obra 
é o raleio manual, seguido da colheita e poda. Não existem muitos estudos sobre 
o raleio químico em pessegueiro, por causa que normalmente tem que ser usado 
doses mais altas do que usado por exemplo na maçã, nectarina e ameixa e 
mesmo usando doses altas não se tem observado muito resultado. Por isso o 
objetivo desse trabalho foi de testar e avaliar o uso do Ethephon, Ácido giberélico 
+ benziladenina e Metamitron em diferentes épocas e doses de aplicação nas 
cultivares PS Tardio, Della nona e Eragil. O experimento foi realizado em uma 
propriedade rural, em Videira - SC e em conjunto com a EPAGRI de Caçador - 
SC, em 2018. Para cada cultivar foram utilizados 8 tratamentos com 5 repetições. 
Os tratamentos utilizados foram T1 raleio manual, T2 Goltix® 22gr/100L de água 
em queda de pétalas - QP, T3 Goltix® 44gr/100L de água em QP, T4 Goltix® 
22gr/100L de água em frutos de 5mm, T5 Goltix® 44gr/100L de água com frutos 
de 5mm, T6 Promalin® 100ml/100L de água em QP, T7 Ethrel® 150ml/100L de 
água em plena florada - PF e T8 Ethrel® 150ml/100L + Goltix® 22gr/100L de água 
em frutos de 5mm. Em cada planta foram marcados aleatoriamente 10 ramos e 
10 frutos para fazer a medição do diâmetro. Os dados dos experimentos foram 
submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas utilizando o 
Teste de Scott Knott (p<0,05). Nas três cultivares o T7 foi o que apresentou 
melhor resultado. No ‘Eragil’ promoveu um raleio excessivo de flores chegando 
a derrubar 88 % das flores, no ‘PS Tardio’, quando aplicado a planta 
apresentava-se em dois estádios (PF e QP) e teve uma maior ação do raleante 
em queda de pétalas e no ‘Della nona’ diminuiu pela metade o repasse de raleio 
manual em comparação aos demais tratamentos. O T8 no ‘PS Tardio’ 
apresentou bons resultados, mas o seu efeito foi tardio e prolongado, chegando 
a derrubar frutos com 21mm. O Ethrel® 240 (Ethephon) promoveu alta redução 
na frutificação efetiva, e redução da demanda por repasse de raleio manual nas 
cultivares de pessegueiro ‘PS Tardio’, ‘Della Nona’ e ‘Eragil’, quando aplicado no 
estádio de plena floração- PF. O T8 na cultivar PS Tardio apresentou bons 
resultados sendo uma ótima alternativa para o raleio de frutos com 5mm. 

 

Palavras-chave: ‘PS Tardio’; ‘Della nona’; ‘Eragil’ 
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ABSTRACT 

In the culture of the peach (Prunus persica), the most demanding stage in labor 
is the thinning manual, followed by the harvest and pruning. There are not many 
studies on peach chemical thinning, because normally higher doses are used 
than for example apple, nectarine and plum, and even at high doses, very little 
has been observed. Therefore, the objective of this work was to test and evaluate 
the use of Ethefhon, gibberellic acid + benzyladenine and Metamitron at different 
times and application rates in the cultivars PS Tardio, Della Nona and Eragil. The 
experiment is being carried out in a rural property, In Videira - SC and together 
with the EPAGRI of Caçador- SC, in 2018. For each cultivating 8 treatments were 
used with 5 repetitions. The treatments used were T1 thinning manual, T2 Goltix® 
22gr/100L of water in petals fall - QP, T3 Goltix® 44gr/100L of water in QP, T4 
Goltix® 22gr/100L of water in fruits of 5mm, T5 Goltix® 44gr/100L of water in fruits 
of 5mm, T6 Promalin® 100ml/100L of water in QP, T7 Ethrel® 150ml/100L of water 
in full bloomed - PF e T8 Ethrel® 150ml/100L + Goltix® 22gr/100L of water in fruits 
of 5mm. In each plant it was marked randomly 10 branches and 10 results to do 
the measurement of the diameter. Data from the experiments were submitted to 
analysis of variance and the means were compared using the Scott Knott's test 
(p <0.05). In the three cultivars T7 was the one that presented the best result, in 
the 'Eragil' it promoted an excessive thinning of flowers reaching to overthrow 
88% of the flowers in the 'late PS', when applied the plant presented in two stages 
(PF and QP ) and had a greater action of the raleante in falling of petals and in 
the 'Della nona' it decreased in half the transfer of thinning in comparison to the 
other treatments.. The T8 in 'PS Tardio' showed good results, but its effect was 
late and prolonged, reaching to bring down fruits with 21mm. The Ethrel® 240 
(Ethephon) promotes high reduction in the effective fructification, and reduction 
of the demand for repass of raleio manual in to cultivate of peach-tree ‘PS Tardio’, 
‘Della Nona‘ and ‘Eragil' when applied in the stadium of full blooming - PF. The 
T8 in the cultivar PS Tardio presented good results being a great alternative for 
the thinning of fruits with 5mm. 

 

Key words: ‘PS Tardio’; ‘Della Nona’; ‘Eragil’ 
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1. INTRODUÇÃO 

A China é o maior produtor de pêssego e nectarina do mundo, chegando 

a produzir uma média de 9,2 milhões de toneladas em 2016. O Brasil apresentou 

uma produção de 191.855 toneladas de pêssego no ano de 2016. (FAOSTAT 

2018). 

Para os consumidores, os frutos mais atraentes são: os frutos que 

apresentam boas características, principalmente pelo tamanho, cor, estado 

fitossanitário e sabor. Tendo frutos com essas qualidades se consegue abertura 

de novos mercados, os quais geram maiores lucros para o produtor. 

A cor do fruto é mais importante em maçãs, mas no pêssego também é 

importante, só que vai depender do lugar que for vender, pois alguns mercados 

preferem frutos com maior calibre do que com maior coloração, já que o 

“consumidor come com os olhos e não com a boca”, então muitas vezes a fruta 

tem um calibre grande mas em compensação possui um sabor ruim, por isso é 

importante saber a cultivar que irá plantar, já que o sabor está diretamente ligado 

com a genética da cultivar e também com a insolação, que faz com que aumente 

a coloração e o sabor do fruto. 

Para conseguir frutos com calibre grande, primeiramente, é necessário 

definir a cultivar que irá plantar, já que o tamanho do fruto é uma característica 

genética da cultivar. Posteriormente, as práticas conhecidas como poda, raleio, 

adubação e irrigação, a aplicação de fitorreguladores com o objetivo de 

aumentar o diâmetro e melhorar o formato dos frutos foi descrita por diversos 

autores nos últimos anos (GIOVANAZ et al, 2014). 

O raleio tem como objetivo melhorar a qualidade e tamanho dos frutos. 

Embora, o raleio possa ser realizado de diferentes formas (mecânico, químico e 

manual), no pessegueiro o raleio é realizado manualmente e exige alta demanda 

de mão de obra em um curto período de tempo, o que acarreta em um elevado 

custo de produção (MCARTNEY; OBERMILLER, 2012).  

No raleio do pessegueiro, o raleio químico tem sido estudado como uma 

forma de diminuir o raleio manual. Segundo Marodin et al. (1989, 1991 e 1994) 

em trabalhos realizados com as cultivares Chiripá e Premier, identificaram a 

viabilidade em utilizar cianamida hidrogenada como raleador de gemas 

floríferas. Além desse produto químico existem outros produtos como o 
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tiossulfato de amônio (ATS), o etefon, ureia, surfactantes e herbicidas 

(RODRIGUES et al., 1999). Existem também a benziladenina, as giberelinas e 

outros raleantes. Além da ação raleante, as giberelinas influenciam no tamanho 

dos frutos de maçãs e peras por meio do crescimento celular Jackson (2003). O 

produto utilizado no raleio que possui giberelinas é o Promalin que além de 

possuir giberelina, possui benziladenina na sua composição química. 

Dependendo da época de aplicação desse produto, pode ser usado para 

aumentar o calibre dos frutos. 

Entre os herbicidas que atuam como raleante, existe o metamitron que 

tem mostrado eficiência no raleio químico da maçã (GABARDO et al., 2017), e 

de pessegueiro, quando aplicado em frutíferas após a floração contribui para a 

queda dos frutos. O metamitron é um herbicida do grupo das triazinonas que 

atua no fotossistema II e inibe o transporte de elétrons. (DEUBER et al., 2004; 

MCARTNEY; OBERMILLER, 2012; FARIAS, et al., 2017) 

O ethephon é um inibidor do transporte de auxina, através da liberação de 

etileno, ocasionando a queda dos frutos. A aplicação de ethephon promove a 

abscisão de frutos com menores concentrações de AIA (PAVANELLO, 2010). 

1.1 PROBLEMA 

O raleio manual exige uma alta demanda de mão de obra em um curto 

período de tempo e geralmente na época do raleio a mão de obra é escassa. A 

mão de obra normalmente não é especializada, por exemplo, deixam ramos sem 

ralear, raleiam mal e normalmente leva tempo, tudo isso implica em frutos com 

um calibre não muito grande. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Atualmente não se tem muitos estudos sobre raleio químico em 

pessegueiro e é por isso que nessa cultura é utilizado bastante mão-de-obra por 

causa do intenso raleio manual de algumas cultivares, por isso, se faz necessário 

avaliar o uso de produtos para identificar qual deles tem efeito significativo no 

raleio químico, além de diminuir custos e aumentar a uniformidade dos frutos do 

pomar.  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Testar e avaliar fitorreguladores aplicados em diferentes épocas e doses 

no raleio químico do pessegueiro, nas cultivares PS Tardio, Della nona e Eragil. 

1.3.2 Objetivo específico 

Avaliar o efeito raleante do Ethephon, Promalin® e Metamitron nas 

cultivares ‘PS Tardio’, ‘Della nona’ e ‘Eragil’, 

Avaliar possíveis interferências no desenvolvimento dos frutos em plantas 

tratadas com produtos para raleio. 

Identificar efeitos negativos, fitotoxidez e queda demasiada, causados nas 

plantas pelo uso dos raleantes químicos.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CULTURA DO PESSEGUEIRO 

O pessegueiro é originário da Ásia, mais especificamente é uma espécie 

nativa da China, existem relatos nas literaturas chinesas de 20 séculos a.C, 

porem o nome é originário da Pérsia por isso que dizem que esse país é o país 

da origem do pêssego (SACHS; CAMPOS, 1998). 

Existem vários estudos que indicam que o pessegueiro foi levado da China 

para a Pérsia, no atual Irã por volta de 400 a 300 anos a.C. Foi introduzido na 

Europa e foi aonde que há aproximadamente mil anos iniciou o seu processo de 

domesticação, com a seleção de variedades locais e multiplicadas por sementes 

(FRANZON; RASEIRA, 2014). 

 No Brasil, o pêssego foi introduzido por Martin Afonso de Souza em 1532, 

por meio de mudas trazidas da Ilha da Madeira e plantadas em São Vicente, 

atualmente é a cidade de São Paulo (SACHS; CAMPOS, 1998; OLIVEIRA, 

2016). 

Segundo SACHS; CAMPOS, (1998) o pessegueiro é da família Rosácea, 

subfamília Prunoidea, gênero Prunus e subgênero Amydalus. O pessegueiro 

apresenta várias espécies, sendo que cinco delas são encontradas na China. As 

espécies encontradas na China são: P. persica (L.) Batsch; P. davidiana (Carr.) 

Franch. é usada como porta enxerto e também as vezes é usada como planta 

ornamental; P. ferghanensis (kost & Rjab) Kov. & Kost. essa variedade pode ser 

confundida com a Prunus persica, mais difere pelas nervuras que são alongadas 

e paralelas; P. kansuensis Rehd. é também usada como porta enxerto e P. mira 

Koehne é usada como porta enxerto na China e produz flores brancas e frutos 

com caroço liso, sendo que todas essas menos a Prunus persica são nativas da 

China (OLIVEIRA, 2016). E existem outras espécies como a P. andersonii e P. 

fasciculata que são nativas da América do Norte (SACHS; CAMPOS, 1998; 

OLIVEIRA, 2016; ZANETTE; BIASI, 2004). 

No entanto, para a produção comercial de frutos, todas as cultivares 

pertencem à espécie Prunus persica. Nessa classificação botânica são 

admitidas três variedades botânicas: vulgaris, nucipersica e platicarpa. (SACHS; 

CAMPOS, 1998; OLIVEIRA, 2016) 
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A variedade vulgaris ou pêssego comum, inclui a maioria das cultivares de 

interesse econômico, sendo que estas podem apresentar polpa branca ou 

amarela e podem ser consumidas de in natura ou na forma de conserva. 

(SACHS; CAMPOS, 1998; OLIVEIRA, 2016). 

Já a variedade nucipersica, foi uma mutação ocorrida por causa de um 

fator genético recessivo, caracterizada pela ausência de pubescência (pelos) por 

causa disso essa variedade é chamada de nectarina (SACHS; CAMPOS, 1998). 

A nectarina produz frutas com epiderme glabra e normalmente possui uma 

coloração bem vermelha por fora. Os seus frutos apresentam na maioria das 

vezes polpa amarela, mais existem algumas cultivares de polpa branca. 

Atualmente existe um grande número de cultivares com valor econômico, como 

por exemplo, a cultivar Bruna, Mexicana e Sangold. 

A variedade platicarpa produz frutos achatados, por isso essa variedade é 

conhecida como os “pêssegos chatos” (Imagem 1), mas não existe muito 

interesse econômico nessa variedade devido ao seu formato achatado que está 

relacionado a um fator genético dominante (SACHS; CAMPOS, 1998). 

Atualmente no Brasil existe apenas uma cultivar conhecida que foi desenvolvida 

pela Embrapa, a cultivar BRS Mandinho (Imagem 1). 

Imagem 1: pêssego achatado, cultivar BRS Mandinho 

 
Fonte: (Scaranari, 2014) 

2.1.1 Descrição da planta  

O pessegueiro quando não conduzido e nem podado pode chegar a atingir 

uma altura de quase seis metros ou dependendo da cultivar e clima pode atingir 

um porte maior ainda. Possui um sistema radicular pivotante que quando em 
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situações de um solo bem drenado, profundo e aerado pode chegar a uma 

profundidade de 20 à 80cm, possui raízes de coloração alaranjada e possui 

lenticelas bem evidentes. Mesmo a raiz sendo pivotante, quando adulta a planta 

possui bastante ramificações laterais, que dependendo da cultivar pode se tornar 

bastante numerosa, extensa e pouco profunda, e normalmente a área explorada 

pela raiz é o dobro da projeção da copa. Normalmente quando o clima está seco 

e com pouca disponibilidade de água no solo, essa área explorada pelas raízes 

aumenta bastante, mas isso vai depender da aeração do solo. Em casos de solos 

úmidos aonde à necessidade de drenos é indispensável é recomendado fazer 

um bom dreno para que aja um bom sistema radicular (SACHS; CAMPOS, 1998; 

RASEIRA, QUEZADA, 2003; SOUZA, 2016). 

Possui folhas oblongas, lanceoladas e com pecíolos curtos. Possui 

normalmente uma coloração verde, mais tem cultivares que possui uma 

coloração púrpura ou variegada durante o período vegetativo da planta e no 

período do outono quando começa a cair as folhas elas possuem uma coloração 

amarelada, essa coloração do outono vai depender da cor da polpa do fruto, em 

cultivares de polpa amarela é um amarelo intenso e em cultivares de polpa 

branco é um amarelo claro. Normalmente no pessegueiro em cada nó do ramo 

vai gerar uma folha e em ramos muito vigorosos podem ser encontradas de duas 

a três folhas por nó (SACHS; CAMPOS, 1998). 

Os ramos no primeiro ano são verdes e com o passar do tempo ficam com 

uma coloração marrom e mais lignificados. Os ramos podem ser classificados 

em ramos mistos, dardos, brindilas e ladrões. Os ramos mistos possuem um 

comprimento que varia de 20 a 100cm e possuem gemas de flor e vegetativa. 

As brindilas são ramos finos com comprimento entre 15 a 30cm e predomina 

gemas de flor e contribuem bastante com a produção, mais isso vai depender da 

cultivar e do estado nutricional da planta. Os dardos são ramos curtos de 

aproximadamente 5cm e possui gemas floríferas (entre 4 a 8 gemas) e a gema 

apical é vegetativa. Os ramos ladrões, como o nome já diz quase só serve para 

roubar carboidratos e nutrientes da planta que poderiam ser utilizados para as 

gemas e para os frutos e normalmente na poda verde são tirados por causa que 

esses ramos crescem verticalmente e dependendo da cultivar faz muita sombra 

no meio da planta. Os ramos ladrões nascem normalmente na base da planta ou 

no tronco da planta e geralmente possui ramificações laterais e gemas 
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vegetativas que podem a vir se tornar uma gema de flor através da indução floral 

que ocorre nos meristemas (SACHS; CAMPOS, 1998; OLIVEIRA; SOUZA, 

2016). 

2.1.1.1 Descrição da flor 

Segundo Oliveira (2016) existem três etapas para a formação das flores 

no pessegueiro, a indução floral, a diferenciação floral e o desenvolvimento floral.  

As gemas de flor e vegetativas se formam nas axilas dos pecíolos foliares 

do ramo na fase vegetativa da planta e no começo do desenvolvimento são todas 

gemas vegetativa que são pequenas de forma cônica e levemente recoberta por 

pelos, mais com o tempo se tornam gemas de flor através da indução floral que 

ocorre quando o meristema da gema sofre uma mudança fisiológica e evolui para 

uma gema floral que são maiores, de forma globosa e é recoberta por pelos. 

Para que ocorra essa indução floral é necessário que a planta esteja em balanço 

hormonal e nutricional que podem ser favorecidos pela massa fotossintética e 

através do uso de fitorreguladores, anelamento de ramos, poda e raleio. O ramo 

geralmente apresenta 3 gemas em um nó, aonde a do meio é vegetativa e as 

duas gemas lateral são de flor, mais tem algumas cultivares aonde podem 

apresentar em um nó de 3 a 4 gemas de flor e nenhuma gema vegetativa 

(SACHS; CAMPOS, 1998; OLIVEIRA, 2016; SOUZA, 2016). 

A diferenciação floral no sul do Brasil ocorre entre a segunda quinzena de 

janeiro à primeira de fevereiro, nessa fase ocorre a mudança morfológica do 

meristema e no final do ciclo vegetativo ainda não está pronto a gema, sendo 

necessário que ocorra um repouso hibernal. Já no desenvolvimento floral, que 

se inicia ainda quando a planta está em repouso, é onde ocorre o 

desenvolvimento completo da gema e nesse período a planta necessita de uma 

quantidade de acúmulo de horas de frio, que se dá com temperaturas abaixo de 

7,2oC. A partir do momento em que esta necessidade for satisfeita, ou próximo 

disso, associado a temperaturas altas por um período superior a cinco dias, a 

planta pode começar à brotação, e assim iniciar o período do florescimento 

(SACHS; CAMPOS, 1998; OLIVEIRA, 2016). 

O pessegueiro possui uma florada abundante, menos algumas cultivares, 

ou também por causa da posição do pomar, região, clima, geadas e tratos 

culturais. As flores são rosáceas ou campanuladas, hermafroditas e autoférteis 
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e possui uma alta frutificação efetiva, sendo que algumas cultivares possui baixa 

frutificação efetiva (SACHS; CAMPOS, 1998; OLIVEIRA, 2016). 

2.1.1.2 Descrição do fruto  

O fruto do pêssego é do tipo drupa carnosa, fino pericarpo, mesocarpo 

polposo e endocarpo endurecido ou como é conhecido “caroço”. O caroço pode 

ser solto ou preso a polpa e no seu interior pode ser encontrado desde uma, 

duas ou mais sementes dicotiledôneas (SACHS; CAMPOS, 1998; OLIVEIRA, 

2016; SOUZA, 2016). 

2.1.2 Clima  

Os estados do Sul e Sudeste apresentam boas condições edafoclimáticas 

para o desenvolvimento do pessegueiro, mais para isso é necessário escolher 

cultivares adaptadas aos diferentes locais ou regiões (ZANETTE; BIASI, 2004). 

Para a escolha da cultivar o ideal é visitar alguma propriedade ou empresa de 

pesquisa voltada ao pêssego que tenha aquela cultivar que você deseja plantar 

para ver se ela tem uma boa frutificação efetiva, se a florada é precoce ou não, 

se a cultivar se adaptou bem naquela região e se possui um comercio bom. 

A temperatura é o principal fator climático que afeta as cultivares, pois se 

na hora da escolha do lugar for uma latitude, altitude ou continentalidade 

diferente daquela recomendada pela cultivar pode acarretar em sérios 

problemas de produtividade, por causa das temperaturas daquele lugar 

(HERTER, et al., 1998). 

O pessegueiro possui duas fases de desenvolvimento, a fase vegetativa e 

a fase de repouso (HERTER, et al., 1998).Na fase vegetativa, o pêssego pode 

atingir altas qualidades do fruto se a temperatura for relativamente alta durante 

o dia e amenas durante a noite, sem contar que essas temperaturas altas e com 

a presença de luminosidade vai ter um fruto com alto teor de açúcares e 

coloração. Um outro fator decisivo é a qualidade e quantidade de luz que por 

estarem diretamente ligadas a atividade fotossintética da planta, regularizam a 

qualidade e quantidade de produção, mais o excesso provoca queimaduras no 

fruto e danos no tronco e pernadas da planta. O pessegueiro requer uma 

quantidade de água entre 70 a 100% da ETP (Evapotranspiração) para se ter 

uma alta produtividade e qualidade de frutos, mais esse valor pode variar de 

acordo com o estado fenológico da planta (HERTER, et al., 1998). 
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A fase de repouso ou dormência é durante o outono, essa fase é 

necessária para que ocorra a completa formação das gemas floríferas e 

vegetativas e se nesse período a quantidade de horas de frio não for o suficiente 

vai ocorrer uma brotação e florescimento desuniforme (HERTER, et al., 1998). 

As geadas que acontecem durante o período de inchamento de gemas, 

na florada ou quando os frutos estão com 1 a 3mm de diâmetro constituem sérios 

riscos a produção do pessegueiro (HERTER, et al., 1998).   

2.2 CLASSIFICAÇÃO DO PÊSSEGO 

A Classificação dos pessegueiros ocorre de várias formas, através da 

maturação dos frutos e da exigência em frio, do tamanho dos frutos, tipos de 

cultivares e cor da polpa (branca ou amarela), o tipo do caroço e forma do fruto. 

Existem vários tipos de cultivares de pêssego que é polpa branca, como 

as cultivares Chimarita, Coral, Chiripá, Premier, Marli, Della nona, Barbosa, PS 

precoce e PS tardio, BRS Fascínio, Planalto e dentre outras cultivares. E de 

cultivares de polpa amarela também existem bastante como por exemplo: Eragil, 

Rubimel, Granada, Ágata, Texano, Diamante, Eldorado e dentre outros. 

A exigência em frio no pessegueiro é classificada em: Alta (acima de 600 

horas de frio), Média (de 600 a 300 horas de frio) e Baixa exigência (abaixo de 

300 horas de frio). 

Conforme Teixeira (2013) a classificação dos pessegueiros pela época de  

maturação dos frutos se dá em: Muito precoce (maturação em setembro), 

Precoce (maturação em outubro), Precoce mediano (essa maturação ocorre no 

final de outubro até meados de novembro), Mediana (final de novembro até 

meados de dezembro) e Tardia (maturação final de dezembro até fevereiro). E 

o tamanho dos frutos pode ser desde pequeno (pesam até 90 gramas), médios 

(pesam entre 90 à 150 gramas) ou grande (acima de 150 gramas).  

Quanto ao formato do fruto podem ser classificados em: cônico (são 

pêssegos que possui ponta, por exemplo a cultivar BRS Fascínio), redondo (são 

aquelas cultivares que produzem frutos sem ponta, por exemplo o ‘chimarrita’) 

ou chato (pêssegos achatados, por exemplo a cultivar BRS Mandinho). Já o tipo 

do caroço pode ser: não aderente (são frutos destinado ao consumo in natura, 

por causa que possui uma polpa mole e portanto não dura muito tempo nas 

prateleiras do mercado e não aguenta muito tempo em câmera fria), aderente 
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(são os famosos frutos solta caroço e normalmente possui uma polpa mais 

resistente e dura, exemplo ‘Eragil’, ‘Barbosa’, ‘Della nona’ e dentre outros) e semi 

aderente (um exemplo desse tipo de caroço é as cultivares Chimarrita, Coral e 

dentre outras cultivares  aonde em volta do caroço a polpa não fica vermelha, já 

nos aderente a polpa em volta dos caroço fica vermelha) (TEIXEIRA, 2013; 

HOFFMANN, et al, 2003; CEAPI, 2014). 

A classificação quanto ao tipo de cultivares, pode ser de mesa, indústria 

ou duplo propósito. As cultivares de mesa são destinadas ao consumo in natura 

e normalmente esses frutos devem apresentar boa aparência, tamanho, sabor e 

bom estado fitossanitário, principalmente cultivares de solta caroço. Já os 

pêssegos destinados a indústria, normalmente são pêssegos que possuem um 

Grau Brix muito baixo e a polpa em volta do caroço não deve ser muito vermelha 

e nem o caroço não pode ser muito vermelho (o caroço vermelho acaba soltando 

a cor vermelha e prejudica a coloração dos produtos gerados na indústria)  por 

isso que normalmente é utilizado cultivares como: Aldrigh, Capdeboscq, 

Diamante, Ágata e dentre outros. Quando o fruto for do tipo duplo propósito, pode 

ser destinado tanto ao consumo in natura, como para a indústria (TEIXEIRA, 

2013).     

2.3 MÉTODOS DE PROPAGAÇÃO  

No pessegueiro, para fazer os porta enxertos, a propagação é feita 

principalmente por semente. Após o porta enxerto, já estiver com uma altura de 

20cm é feito a enxertia que pode ser feita através de enxertia de gema ativa 

(enxertia em forma de “T”), gema dormente, enxertia de garfagem (dupla fenda 

ou fenda inglesa) e microenxertia (FINARDI, 1998).  

No momento de fazer um porta enxerto é importante verificar se ele é de 

fácil obtenção, adaptado as condições climáticas daquela região, resistente a 

doenças, ter afinidade com a copa enxertada, ter um bom vigor e dar uma 

homogeneidade ao pomar, induzir precocidade, propiciar longevidade as 

plantas, ser bom na absorção de água e nutrientes e ser resistente a condições 

de stress (FINARDI, 1998). 
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2.4 CULTIVARES 

Existem várias cultivares com diferentes aspectos, formas, tamanho, peso, 

cor e dentre outras características. 

Essas cultivares abaixo são aquelas que foram usadas no experimento. 

2.4.1 PS Tardio 

O PS tardio ou PS 10.711 (Imagem 2) é um pêssego com polpa branca, 

excelente produtividade, por possuir uma taxa de frutificação alta, possui boa 

coloração, ótimo tamanho e qualidade. A maturação ocorre no começo da 

segunda semana de dezembro, possui um ótimo sabor e o fruto não possui muita 

ponta. Essa variedade possui um excelente desempenho no Sul do Brasil. 

Imagem 2: Cultivar PS tardio 

 
Fonte: (clone viveiros, 2017) 

2.4.2 Eragil 

Planta vigorosa, fruto de tamanho grande (Imagem 3), sabor doce e forma 

ovalada. A película é amarela, com até 60% de vermelho e a polpa é amarela e 

semi-aderente ao caroço. Floração ocorre geralmente no final da primeira 

quinzena de setembro. Possui frutos com peso médio maior que 110g. 

Maturação inicia-se no final da primeira quinzena de janeiro. Necessidade de frio 

estimada em 550 horas. 

Imagem 3: Cultivar Eragil 
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Fonte: (Mondini Plantas, 2018) 

2.4.3 Della nona  

A cultivar della nona (Imagem 4) foi gerada a partir do cruzamento entre 

‘Delicioso’ e ‘Nectared 5’. Essa cultivar foi selecionada como Cascata 248 na ex-

UEPAE de Cascata. Foi introduzida na Estação Experimental de Videira em 1981 

e em 1992 foi lançada como cultivar pela EPAGRI, SC por possuir boa 

adaptabilidade no meio oeste catarinense (RASEIRA; NAKASU, 1998; 

DUCROQUET, et al, 1992). 

A planta possui um vigor médio, com alta capacidade produtiva e necessita 

de cerca de 400 horas de frio hibernal. Necessita de poda e raleio rigorosos, pois 

possui uma alta porcentagem de frutificação efetiva e se tiver uma alta taxa de 

frutos na planta, além de que vão dar pequenos e também pode debilita a planta. 

A produtividade na maioria dos anos é de 30-40 kg/planta (RASEIRA; NAKASU, 

1998; HOFFMANN, et al, 2003). 

A flor é rosácea e a plena florada normalmente ocorre na segunda 

quinzena de agosto ou no início de setembro. A maturação inicia-se na quarta 

ou quinta semana de dezembro. Os frutos são ovalados, forma truncada, 

tamanho dos frutos é médio (pode ultrapassar as 100gr), polpa branca com 

vermelho ao redor do caroço e a película apresenta de 30% a 80% de vermelho 
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vivo sobre o fundo creme e possui boa firmeza de polpa (RASEIRA; NAKASU, 

1998; HOFFMANN, et al, 2003). 

Imagem 4: Cultivar Della nona 

 
Fonte: (Simonetto, 2001) 

Possui boa aceitação no mercado por apresentar um sabor agradável e 

doce. 

2.5 RALEIO 

O raleio de frutos é realizado para obter frutos com boa qualidade. Em 

geral, a planta fixa muito mais frutos do que o necessário para a produção com 

qualidade e isso faz com que ocorra uma competição maior entre os frutos e 

também com o crescimento vegetativo por causa da água, nutrientes, 

fotossintatos, sais minerais e outros compostos  água que faz com que acaba 

prejudicando o desenvolvimento da planta e do fruto (BERNARDI et al., 2003; 

OLIVEIRA, 2016). 

Segundo Bernandi et al. (2003) o principal objetivo do raleio é aumentar o 

tamanho, a qualidade e a coloração dos frutos, além de reduzir custos de 

colheita, evitar que ocorra a quebra de ramos por causa do excesso de frutos, 

padronizar a qualidade dos frutos, diminuir o ataque de pragas e doenças pelo 

aumento do espaço entre um fruto e outro e melhorar a eficiência dos 

tratamentos fitossanitários. 
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Quanto mais se intensifica o raleio, melhor vai ser a qualidade do fruto, a 

produção total diminui, mais por ser uma fruta de melhor qualidade, vai ter um 

preço melhor (OLIVEIRA, 2016). Se fizer na flor o raleio, vai ter um fruto com 

uma qualidade superior do que feito na época que já está no fruto, porém 

segundo Pavanello (2012) o problema disso é que na flor dependendo da cultivar 

não é recomendado por causa da fixação dos frutos, por isso que o recomendado 

é fazer depois que definir a frutificação da planta. 

Existem várias formas de raleio, entre eles o raleio manual o mais utilizado 

no pessegueiro, o raleio mecânico que não é muito utilizado no Brasil e o raleio 

químico (PETRI, et al., 2016). 

2.5.1 Raleio manual 

No pessegueiro normalmente o raleio é quase sempre manual. Nesse 

método o bom é que ele permite que seja feito a seleção dos frutos sendo 

retirado frutos doentes, malformados ou atacados por pragas antes dos outros 

frutos, mas o problema é o alto custo que exige isso, por necessitar de bastante 

mão de obra (RASEIRA, et al., 1998; HAWERROTH, 2010; OLIVEIRA, 2016). 

A intensidade do raleio no pessegueiro pode ser definida de acordo com 

o número e o espaçamento dos frutos no ramo. Em ramos finos e curtos é 

recomendado deixar de 1 à 2 frutos, já em ramos vigorosos é recomendado 

deixar de 4 a 5 frutos por ramo sendo necessário deixar uma distância de 8 a 10 

cm entre os frutos. Outro método utilizado para definir a intensidade de raleio é 

baseado na capacidade produtiva da planta, que depende da área de secção do 

tronco e normalmente é deixado de 5 a 7 frutos por cm2, mais isso vai depender 

da cultivar e do sistema de condução da planta (OLIVEIRA, 2016). 

Normalmente a melhor época para o desbaste ocorre antes que a 

demanda por carboidratos exceda a oferta. Na floração do pessegueiro isso 

ocorre antes do desenvolvimento foliar, ou seja, a necessidade por carboidratos 

para o crescimento inicial dos frutos é suprida pelos carboidratos de reserva 

devido à taxa fotossintética nesse momento ser insuficiente. O raleio realizado 

antes ou durante a plena floração tem maior impacto no crescimento dos frutos, 

por ocorrer um melhor balanço nutricional entre os drenos, desde o início da fase 

de crescimento, podendo resultar em um aumento de até 30% no tamanho dos 

frutos e na produtividade, quando comparado com o desbaste feito 40 a 50 dias 
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após plena florada (SOUTHWICK; GLOZER, 2000; BYERS; MARINI, 1994; 

BYERS et al., 2003; OLIVEIRA, 2016). 

Imagem 5: Antes e após raleio manual 

 
Fonte: (própria do autor, 2018) 

2.5.2 Raleio mecânico  

Consiste na retirada de flor ou fruto com o auxílio de equipamentos 

mecânicos. Atualmente existem dois equipamentos que são utilizados na Europa 

e Estados Unidos, no Brasil não é muito utilizado (OLIVEIRA, 2016). 

Segundo Baugher et al. (2010) e Oliveira (2016), foram realizados testes 

com a máquina Darwin 300 (Fruit Tec) (Imagem 6) em vários estádios de flores 

de pessegueiro. Essa máquina consiste em um eixo vertical rotativo onde são 

inseridos fios plásticos com cerca de 60 cm. Foi verificado que houve uma melhor 

redução da carga de flores quando a planta estava com 80% de plena floração, 

que fez com que reduzisse em até 50% do tempo necessário para o raleio 

manual. 

Existe um outro dispositivo que é eletrônico manual, no qual consiste em 

um bastão rotativo composto por fios plásticos, que ao entrar em contato com as 

flores, remove uma parte dessas presente no ramo (OLIVEIRA, 2016). Segundo 

Giovanaz et al. (2014) em trabalhos realizado na safra 2013/2014 no município 

de Pelotas, o uso desse dispositivo fez com que houve um desbaste de flores 

abertas em até 70%.  

Imagem 6: Máquina Darwin 300 
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Fonte: (Fruit Tec, 2018) 

2.5.3 Raleio químico 

Para realizar o raleio químico, alguns fatores devem ser levados em conta 

como: concentração do produto, cultivar, idade da planta, estádio fenológico da 

planta na hora da aplicação, condições climáticas, umidade do solo, vigor da 

planta e dentre outros (RASEIRA, et al., 1998).  

Segundo Marodin et al. (1989, 1991 e 1994) e Rodrigues et al. (1999) em 

trabalhos realizados com as cultivares Chiripá e Premier, identificaram a 

viabilidade em utilizar cianamida hidrogenada como raleador de gemas floríferas, 

além desse produto químico existem vários outros produtos utilizados como 

raleantes, entre eles o tiossulfato de amônio (ATS), o etefon, uréia, surfactantes 

e herbicidas. Além desses existem alguns outros que são hormônios que agem 

diretamente no fruto e na planta, como a benziladenina e as giberelinas. 

O uso de indutores de brotação como a cianamida hidrogenada (CH2N2), 

é recomendado para a indução da brotação de frutíferas de clima temperado e 

também possui um efeito raleante dependendo da época e dosagem utilizado. 

Quando utilizado após o início da brotação pode estimular a abscisão floral ou 

inibir a abertura das flores (HAWERROTH, 2010). Segundo Marodin et al. (1994); 

Coutinho (1994) e Rodrigues et al. (1998) em trabalhos realizados no Brasil com 

pessegueiros ‘Marli’ e ‘Diamante’, observou a viabilidade de utilização da 

cianamida hidrogenada como indutor de brotação e raleador de gemas floríferas, 

onde teve 48,62% de gemas florais raleados na ‘Diamante’ e também na cultivar 

Eldorado utilizando 0,5% de CH2N2 teve um efeito de 50,96% no raleio de flores.   
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Existem alguns fertilizantes foliares inorgânicos que podem ser utilizados 

como raleantes, dentre eles a ureia que pode ser utilizado como raleante de 

floração em macieiras e pessegueiros, porém os resultados se mostraram 

variados no raleio (HAWERROTH, 2010). 

Segundo Giovanaz, et al., (2015) foram feitos testes com ácido abscísico 

na cultivar chiripa aonde foi percebido que quando aplicado aos 40 DAPF (Dias 

após plena floração) diminuiu a frutificação efetiva e o número de frutos por 

planta nas três dosagens utilizadas (350, 500 e 750 mg/L).  

2.5.3.1 Ethephon 

O ethephon (ácido 2-cloroetilfosfônico) é um raleante químico utilizado na 

floração, seu efeito raleante ocorre pela liberação de etileno no mesófilo, 

ocasionando a inibição da síntese ou transporte de auxinas, isso faz com que 

ocorra dentre os compostos a síntese de etileno e consequentemente pode 

induzir a abscisão de flores. Mais não é recomendado aplicar em altas 

temperaturas, por causa que pode aumentar a taxa de liberação de etileno e 

causar um excesso de raleio químico na planta (PAVANELLO, 2012; OLIVEIRA, 

2016). 

O etileno possui um gene receptor na planta, onde ele é ativado quando 

os níveis de auxina estão baixos. Através desses níveis baixos, a planta fica 

sensível ao aumento de etileno. Após a ativação do receptor do etileno, este 

envia informação ao núcleo, que através do RNAm inibe o transporte de auxinas 

no pecíolo provocando a síntese e o transporte de enzimas que remodelam a 

parede celular como β-1,4-glucanase (celulase), poligalacturonase, xiloglicano – 

endotransglicosilase/hidrolase e expansina. Como consequência isso provoca a 

separação das células e a abscisão da folha, flor ou fruto (PAVANELLO, 2012; 

TAIZ, et al., 2017). 

2.5.3.2 Promalin®  

O Promalin® é um fitorregulador formado pelas misturas de Benziladenina 

(citocinina) 1,8% e Ácido Giberélico (GA4+7) 1,8% que são as giberelinas. Ele 

atua em um aumento na divisão e alongamento celular e pode ser utilizado como 

raleante de floração, aumenta o tamanho do pedicelo do fruto, ajuda no 

crescimento de novos ramos em maçãs e peras além de proporcionar um 
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aumento do fruto em maçãs e diminui a incidência de russeting em maçãs    

(DABUL; AYUB, 2006; PETRI, et al., 2016). 

2.5.3.3 Metamitron  

O metamitron é um herbicida do grupo químico das triazinonas e nos 

últimos anos tem mostrado eficiência no raleio químico da macieira e 

pessegueiro. Esse produto químico é utilizado como herbicida em beterraba, ele 

age no fotossistema II e inibe o transporte de elétrons por durante uns 7 a 10 

dias após a aplicação e pode chegar a reduzir em até 60% a taxa de transporte 

de elétrons. (DEUBER et al., 2004; MCARTNEY; OBERMILLER, 2012; 

GABARDO, et al., 2015; FARIAS, et al., 2017)   
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi conduzido em um produtor rural no município de 

Videira, em conjunto com a EPAGRI de Caçador-SC. O experimento foi 

conduzido em delineamento experimental de blocos casualisados composto por 

oito tratamentos e cinco repetições, em três cultivares de pessegueiro. Os 

tratamentos foram: T1  Raleio manual, T2 Goltix® 22gr/100L de água em queda 

de pétalas (Metamitron 154 mg L-1) - QP, T3 Goltix® 44gr/100L de água 

(Metamitron 308 mg L-1) - QP, T4 Goltix® 22gr/100L de água (Metamitron 154 mg 

L-1) em frutos de 5mm, T5 Goltix® 44gr/100L de água (Metamitron 308 mg L-1) 

com frutos de 5mm, T6 Promalin® 100ml/100L de água (ácido giberélico- GA 4+7 

18,8 mg L-1, Benziladenina 18,8 mg L-1) QP; T7 Ethrel® 150ml/100L de água 

(Ethephon 360 mg L-1)  em plena florada - PF e T8 Ethrel® 150ml/100L (Ethephon 

360 mg L-1) + Goltix® 22gr/100L de água (Metamitron 154 mg L-1)  em frutos com 

5mm. 

As cultivares de pêssego utilizadas foram PS Tardio, Eragil e Della Nona.  

O pomar da cultivar PS Tardio, plantio 2016, sistema de condução em “V”, 

espaçamento de 1,30m entre as plantas e 5m de espaçamento entre filas 

totalizando 1538 plantas por hectare, possui sistema de irrigação, controle de 

geada e tela anti-granizo. Esta cultivar apresenta alta taxa de frutificação efetiva 

e, portanto, necessita de bastante mão de obra para a realização do raleio.  

O pomar da cultivar Eragil, plantio 2012, sistema de condução em “V”, 

espaçamento de 1,30m x 5m, totalizando 1538 plantas por hectare, possui 

sistema de irrigação, controle de geadas e tela anti-granizo. Esta cultivar, 

normalmente, apresenta elevada taxa de fixação de fruto e consequentemente, 

alta demanda por raleio.  

O pomar da cultivar ‘Della nona’, plantio 2001, sistema de condução em 

“V”, espaçamento de 1,30m x 5m, totalizando 1538 plantas por hectare, não 

possui sistema de irrigação, controle de geadas, nem tela anti-granizo. Por se 

tratar de um pomar mais antigo, sem cobertura, este já sofreu bastante com 

granizo, e apresenta bastante plantas com gomoze. Porem possui uma alta 

frutificação e sempre ocorre um intenso raleio em todos os anos.  
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Os produtos utilizados no experimento foram: Ethrel ® (24% de ethephon), 

Promalin ® (1,8% de ácido giberélico-GA 4+7 + 1,8% de Benziladenina) e Goltix ® 

700SC WG (70% de metamitron). 

Para fazer as aplicações dos produtos foi preparado as soluções 

momentos antes de fazerem as aplicações, sendo aplicadas uma única vez em 

cada planta. Os produtos foram aplicados com o auxílio de um pulverizador 

costal, com pontas do tipo cone vazio, com vazão aproximada de 1800 L ha-1. 

Para ambos os experimentos as variáveis a serem avaliadas foram: 

frutificação efetiva (%) antes e após raleio, taxa de crescimento dos frutos, 

número de frutos por planta (frutos planta-1), peso médio dos frutos (g), produção 

por planta (kg planta-1) e por área da secção do tronco (kg cm-2), classificação 

dos frutos por calibre (%), firmeza da polpa (lb pol-2), sólidos solúveis (SS, °Brix). 

Para avaliação da frutificação efetiva (%) antes e após raleio, foram 

escolhidos aleatoriamente dez ramos, marcados e numerados, para contagem 

posterior de flores e frutos.  

Para taxa de crescimento dos frutos, tomou-se a medida do diâmetro 

(mm), com paquímetro digital, na porção equatorial dos frutos, sendo feita 

medição em posições opostas, pois há grande variação de formato nos frutos. 

Foram escolhidos aleatoriamente dez frutos nas plantas do experimento e a 

medição feita a cada duas semanas. 

A análise estatística dos dados foi realizada através da análise de 

variância, e as variáveis cujos resultados revelarem significância (P≤0,05), foram 

submetidas à comparação de médias pelo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. As análises estatísticas foram executadas pelo programa Sisvar, 

versão 5.3 (FERREIRA, 2010). 

3.1 EXPERIMENTO NA CULTIVAR PS TARDIO 

Na cultivar PS Tardio o tratamento T1 (Raleio manual) foi realizado no dia 

03/10/2018 (frutos com diâmetro médio entre 15 e 18mm). As contagens de 

frutos foram feitas no dia 23/08/2018 em plena florada e 03/10/2018 após a 

realização de raleio manual. Como critério de raleio manual dessa cultivar foram 

deixados de 3 a 6 frutos por ramos, sendo que nos ramos mais curtos foram 

deixados de 2 a 3 frutos e, nos ramos mais vigorosos foram deixados de 3 a 6 

frutos. O raleio manual nessa cultivar foi realizado em época tardia (deveria ter 
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sido feito 10 dias antes) devido as condições climáticas desfavoráveis (tempo 

chuvoso). 

Os tratamentos T2 (Goltix® 22gr/100L de água em queda de pétalas- QP), 

T3 (Goltix® 44gr/100L de água em queda de pétalas – QP), e T6 (Promalin® 

100ml/100L de água em queda de pétalas- QP), (Imagem 7) foram aplicados em 

28/08/2018. No momento da aplicação a temperatura era de 19oC, vento 

moderado, com presença de sol, e foi utilizado volume de calda médio de 1 L 

planta-1. Anteriormente a aplicação do produto, procederam-se as contagens do 

número de flores. No dia 01/10/2018 foi realizada a contagem dos frutos que 

permaneceram nos ramos (pós raleio químico), e no dia 05/10/2018 foi feito um 

repasse de raleio manual (retirando o excesso de frutos na planta) e contagem 

do número de frutos raleados. 

Imagem 7: aplicação dos tratamentos 2, 3 e 6 

 
Fonte: (própria do autor, 2018) 

Os tratamentos T4 (Goltix® 22gr/100L), T5 (Goltix® 44gr/100L) e T8 

(Ethrel® 150ml/100L mais o Goltix® 22gr/100L), com frutos de 5 a 8mm, foram 

aplicados no dia 18/09/2018. No momento da aplicação a temperatura era de 

14oC, vento suave e com pouca presença de sol (aplicação feita após chuva), e 

foi utilizado volume de calda médio de 1 L planta-1. Anteriormente a aplicação do 

produto, procederam-se as contagens do número de frutos. No dia 05/10/2018 

foi realizada a contagem dos frutos que permaneceram nos ramos (pós raleio 

químico), e no dia 06/10/2018 foi feito o repasse de raleio manual (retirando o 

excesso de frutos na planta) e contagem do número de frutos raleados.  
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Imagem 8: estádio da planta na aplicação dos tratamentos 4,5 e 8 

 
Fonte: (própria do autor, 2018) 

O tratamento T7 (Ethrel® 150ml/100L), em plena florada – PF, foi aplicado 

no dia 23/08/2018 No momento da aplicação a temperatura era de 18oC, vento 

moderado e com presença de sol, foi utilizado volume de calda médio de 1,4 L 

planta-1. Anteriormente a aplicação do produto, procederam-se as contagens do 

número de flores. A planta por ainda estar em formação, a parte mais alta da 

planta tinha sido arqueada e, portanto, estava em plena florada e a parte mais 

debaixo da planta já estava em queda de pétalas. No dia 24/09/2018 foi realizada 

a contagem dos frutos que permaneceram nos ramos (pós raleio químico), e no 

dia 03/10/2018 foi feito o repasse de raleio manual (retirando o excesso de frutos 

na planta) e contagem do número de frutos raleados.  

3.2 EXPERIMENTO NAS CULTIVARES DELLA NONA E ERAGIL 

Na cultivar Della Nona o tratamento T1 (Raleio manual) foi realizado no 

dia 06/10/2018. As contagens foram feitas no dia 06/09/2018 em plena florada e 



33 
 

 
 

no dia 06/10/2018 aonde apresentava frutos maiores que 10mm. No raleio 

manual dessa cultivar foi deixado de 2 a 4 frutos por ramos, sendo que nos ramos 

mais curtos foram deixados de 1 a 2 frutos e nos ramos mais vigorosos foram 

deixados de 3 a 5 frutos. Nessa cultivar, por apresentar frutos de calibre médio, 

se deixa menos frutos do que nas ‘PS Tardio’ e ‘Eragil’, visando um tamanho 

melhor nos frutos.  

No ‘Eragil’ o tratamento T1 (Raleio manual) foi realizado no dia 22/10/2018 

aonde apresentava frutos maiores de 20mm e as contagens foram feitas no dia 

06/09/2018 em plena florada e nos dias 06/10/2018 e 22/10/2018 nos frutos. No 

raleio manual dessa cultivar foram deixados de 2 a 6 frutos por ramos, sendo 

que nos ramos mais curtos foram deixados de 2 a 3 frutos e os ramos mais 

vigorosos deixaram-se de 4 a 6 frutos. 

Os tratamentos T2 (Goltix® 22gr/100L- QP), T3 (Goltix® 44gr/100L - QP, e 

T6 (Promalin® 100ml/100L - QP) foram aplicados no dia 18/09/2018, em ambas 

as cultivares. No momento da aplicação a temperatura era de 22oC, vento 

moderado, com presença de sol, e foi utilizado volume de calda médio de 1 L 

planta-1. Anteriormente a aplicação do produto, procederam-se as contagens do 

número de flores. No dia 09/10/2018 foi feita as contagens dos frutos no T6 e no 

dia 15/10/2018 foram realizadas as contagens dos frutos que permaneceram nos 

ramos (pós raleio químico), e no dia 20/10/2018 foi feito um repasse de raleio 

manual (retirando o excesso de frutos na planta) e contagem do número de frutos 

raleados. 

Na cultivar Eragil, os tratamentos T4 (Goltix® 22gr/100L), T5 (Goltix® 

44gr/100L) e T8 (Ethrel® 150ml/100L mais o Goltix® 22gr/100L), com frutos de 5 

a 8mm, foram aplicados no dia 25/09/2018. Na cultivar Della Nona, apenas o 

tratamento T5 foi aplicado, T4 e T8 não foram aplicados. No momento da 

aplicação a temperatura era de 20oC, vento suave e com pouca presença de sol 

(aplicação feita após chuva), e foi utilizado volume de calda médio de 1,2 L 

planta-1. Anteriormente a aplicação do produto, procederam-se as contagens do 

número de frutos. No dia 15/10/2018 foram realizadas as contagens dos frutos 

que permaneceram nos ramos (pós raleio químico), menos o T8 que foi feito dia 

31/10/2018, foi feito o repasse de raleio manual (retirando o excesso de frutos 

na planta) e contagem do número de frutos raleados no ‘Della Nona’, no ‘Eragil’ 

foi realizado no dia 02/11/2018.  
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O tratamento T7 (Ethrel® 150ml/100L), em plena florada – PF, foi aplicado 

no dia 06/09/2018, em ambos os cultivares. No momento da aplicação a 

temperatura era de 21oC, vento moderado e com presença de sol, foi utilizado 

volume de calda médio de 2 L planta-1. Anteriormente a aplicação do produto, 

procederam-se as contagens do número de flores. No dia 06/10/2018 foram 

realizadas as contagens dos frutos que permaneceram nos ramos (pós raleio 

químico), e no dia 22/10/2018 foi feito o repasse de raleio manual (retirando o 

excesso de frutos na planta) no ‘Eragil’ e contagem do número de frutos 

raleados, e no ‘Della Nona’ foi realizado dia 08/10/2018. 

Imagem 9: estádio do ‘Della Nona’ na aplicação em plena florada e 

aplicação do tratamento 7 

 
Fonte: (própria do autor, 2018) 

No ‘Della Nona’ esse ano foi feito uma poda de inverno, onde foi encurtado 

os ramos, por isso os ramos não eram muito grandes. 

Imagem 10: estádio do ‘Eragil’ no momento da aplicação do tratamento 7 

 
Fonte: (própria do autor, 2018) 
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4. RESULTADOS   

4.1 EXPERIMENTO PS TARDIO 

Ao analisar a porcentagem de queda de frutos (queda natural + queda 

provocada pelo raleante), percebeu-se que os tratamentos T7- Ethrel® 240 PF 

150ml/100L e T8- Ethrel® 240 + Goltix® 5mm 150ml + 24g/100L promoveram 

redução superior a 60% da frutificação efetiva. Os tratamentos com metamitron, 

aplicados na fase em que os frutos se encontravam com diâmetro médio de 5mm 

(T4- Goltix® 5mm 24g/100L e T5- Goltix® 5mm 48g/100L) também se mostraram 

eficientes na redução da frutificação efetiva, 56,3% e 54,7% de queda, 

respectivamente. Enquanto que os demais tratamentos não diferiram do controle 

(raleio manual), sem alteração aditiva a queda natural de frutos (Tabela 1).  

O tratamento T7- Ethrel® 240 PF 150ml/100L promoveu redução de 18,8% 

em repasse manual, seguido dos tratamentos T8- Ethrel® 240 + Goltix® 5mm 

150ml + 24g/100L e T5- Goltix® 5mm 48g/100L, com redução de 10,1% e 8,9%, 

respectivamente, os demais tratamentos não diferiram do controle. No 

tratamento T7, foi observada certa variação fenológica, sendo que a planta 

estava em dois estádios distintos, parte superior das plantas em PF e parte 

inferior em QP, e ainda foi possível perceber maior porcentagem de queda de 

frutos na parte inferior da copa (parte que se encontrava em QP). No tratamento 

T8- Ethrel® 240 + Goltix® 5mm 150ml + 24g/100L percebeu-se efeito retardado 

e duradouro, com queda de frutos com diâmetro até 21mm (Imagem 11). 

Tabela 1 – Queda de frutos - % (Raleio) e Repasse manual (%) em plantas 

de pessegueiro ‘PS Tardio’ submetidas a diferentes tratamentos para raleio. 

Videira-SC, 2018. 

Tratamentos 
Raleio 

(%) 
Repasse manual 

(%) 
1- Raleio manual 41,3 c 72,9 a 
2- Goltix® QP 24g/100L 47,6 c 70,3 a 
3- Goltix® QP 48g/100L 41,9 c 71,6 a 
4- Goltix® 5mm 24g/100L 56,3 b 66,8 a 
5- Goltix® 5mm 48g/100L 54,7 b 64,0 b 
6- Promalin® QP 100ml/100L 44,4 c 72,1 a 
7- Ethrel® 240 PF 150ml/100L 64,5 a 54,1 c 
8- Ethrel® 240 + Goltix® 5mm 150ml + 
24g/100L 

63,3 a 62,8 b 

Média 51,8 66,8 
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CV (%) 6,8 7,2 
Medias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-knott a 5% 
de probabilidade. QP: queda de pétalas; PF: plena florada; CV: coeficiente de variação (%)  

Imagem 11: frutos que caíram com o efeito dos raleantes 

 
Fonte: (própria do autor, 2018) 

4.2 EXPERIMENTO DELLA NONA 

Percebeu-se que os tratamentos: T6- Promalin® QP 100ml/100L e T7- 

Ethrel® 240 PF 150ml/100L incrementaram a porcentagem de queda de frutos 

(queda natural + queda provocada pelo raleante) em 26,12 e 17,53%, 

respectivamente. No entanto, o destaque ficou com o T7- Ethrel® 240 PF 

150ml/100L, que promoveu redução de 27,16% da demanda por repasse manual 

(Tabela 2), mostrando-se uma excelente alternativa para ajuste de carga, neste 

cultivar, visto que, nas plantas do tratamento Controle foram retirados em média 

458 frutos a mais do que nas plantas tratadas com o T7 - Ethrel® 240 PF 

150ml/100L (Tabela 3). 

Tabela 2 – Queda de frutos - % (Raleio) e Repasse manual (%) em plantas 

de pessegueiro ‘Della Nona’ submetidas a diferentes tratamentos para raleio. 

Videira-SC, 2018. 

Tratamentos Raleio (%) Repasse manual (%) 
1- Raleio manual (Controle) 44,61 b 63,36 a 
2- Goltix® QP 24g/100L 50,57 b 55,80 a 
3- Goltix® QP 48g/100L 44,11 b 64,96 a 
5- Goltix® 5mm 48g/100L 53,14 b 65,91 a 
6- Promalin® QP 100ml/100L 62,14 a 65,01 a 
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7- Ethrel® 240 PF 150ml/100L 70,73 a 36,20 b 
Média 54,22 58,54 
CV (%) 11,6 11,6 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-knott a 5% 
de probabilidade. QP: queda de pétalas; PF: plena florada; CV: coeficiente de variação (%)  

 

Nessa cultivar foi feito a contagem de frutos que era raleados no repasse 

do raleio manual (Tabela 3) e foi percebido que no tratamento 7 diminuiu pela 

metade a quantidade de frutos tirados no repasse, ou seja, o Ethrel® 240 na 

cultivar della nona pode ser uma boa alternativa para diminuir o raleio manual.  

Tabela 3 – Número médio de frutos retirados (frutos planta-1) em plantas 

de pessegueiro ‘Della Nona’ submetidas a diferentes tratamentos para raleio. 

Videira-SC, 2018. 

Tratamentos 
Número médio de frutos retirados 

(frutos planta-1) 
1- Raleio manual (Controle) 781,8 a 
2- Goltix® QP 24g/100L 589 a 
3- Goltix® QP 48g/100L 699,4 a 
5- Goltix® 5mm 48g/100L 784,6 a 
6- Promalin® QP 100ml/100L 666,4 a 
7- Ethrel® 240 PF 150ml/100L 324,2 b 

Média 640,9 
CV (%) 21,8 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-knott a 5% 
de probabilidade.  

4.3 EXPERIMENTO ERAGIL 

Para a cultivar Eragil, foi observada uma grande variação entre os 

tratamentos em relação a queda de frutos (%), onde o T7- Ethrel® 240 PF 

150ml/100L reduziu 88,8 % a frutificação efetiva, 32% a mais que a observada 

nas plantas Controle, nas quais foi percebida uma grande queda natural de 

frutos. Com exceção do T4- Goltix® 5mm 24g/100L, todos os demais tratamentos 

promoveram a redução da frutificação efetiva, ou seja, promoveram a queda de 

frutos. No entanto, ao observar a porcentagem de repasse de raleio manual, 

nota-se que o tratamento T6- Promalin® QP 100ml/100L não se diferiu do 

tratamento Controle, e ainda com valor bastante alto em comparação aos demais 

tratamentos de raleio, isso talvez esteja associado a composição do produto, e 

esta tenha auxiliado na frutificação efetiva, ao invés de promover queda, visto 

que a queda natural foi muito intensa nessa safra. Todos os demais tratamentos 
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reduziram a demanda por repasse manual, com grande destaque para o 

tratamento T7- Ethrel® 240 PF 150ml/100L, que reduziu em 44,8% a demanda 

por mão de obra em comparação ao tratamento T1 Raleio manual (Controle), 

ficando com apenas 17,3% de repasse manual, o que constata que o produto 

tem bom efeito como redutor de carga excessiva de frutos em pessegueiros 

(Tabela 4).  

T8 - Ethrel® 240 + Goltix® 5mm 150ml + 24g/100L, chegou a derrubar 

frutos com 26mm (Imagem 12). 

Imagem 12: frutos que caíram com o efeito dos raleantes. 

 
Fonte: (própria do autor, 2018) 

Tabela 4 – Queda de frutos - % (Raleio) e Repasse manual (%) em plantas 

de pessegueiro ‘Eragil’ submetidas a diferentes tratamentos para raleio. Videira-

SC, 2018. 

Tratamentos Raleio (%) Repasse manual (%) 
1- Raleio manual (Controle) 56,8 d 62,1 a 
2- Goltix® QP 24g/100L 78,9 b 36,6 c 
3- Goltix® QP 48g/100L 68,9 c 44,8 b 
4- Goltix® 5mm 24g/100L 60,6 d 48,1 b 
5- Goltix® 5mm 48g/100L 71,9 c 42,3 b 
6- Promalin® QP 100ml/100L 67,4 c 56,1 a 
7- Ethrel® 240 PF 150ml/100L 88,8 a 17,3 d 
8- Ethrel® 240 + Goltix® 5mm 150ml + 24g/100L 72,2 c 28,8 c 

Média 70,7 42,0 
CV (%) 6,6 14,3 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-knott a 5% 
de probabilidade. QP: queda de pétalas; PF: plena florada; CV: coeficiente de variação (%)  
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5 DISCUSSÃO 

O potencial efeito do ethephon como raleante, já foi relatado por outros 

autores, como relata Giovanaz et al (2016), ao utilizar a dose de 120 mg L-1 de 

ethephon observou raleio excessivo e diminuição da produtividade do 

pessegueiro ‘Jubileu’. Efeitos similares também foram observados em 

ameixeiras, em que Pavanello (2012), observou que utilizando a dosagem de 93 

mg L-1 de ethephon teve maior incidência de frutos com calibre IV nas cultivares 

Reubennel e Irati. Isso se deve ao fato de que o raleante ocasionou um raleio 

excessivo na planta. O mesmo resultado foi observado no presente trabalho, 

onde utilizando ethephon 360 mg L-1 teve um raleio excessivo nas cultivares, 

principalmente no Eragil e PS Tardio. Na cultivar Della Nona foi observado que 

o efeito do raleante diminuiu pela metade o repasse de excesso de frutos, 

segundo Pavanello (2012) utilizando a dose de 70 mg L-1 de ethephon teve uma 

quantidade satisfatória de frutos com calibre III e IV e não prejudicou a 

produtividade das ameixeiras ‘Reubennel’ e ‘Irati’. Os mesmos resultados foram 

observados por Giovanaz et al (2016) utilizando 85 mg L-1 de ethephon na 

cultivar de pessegueiro Jubileu e por Yuan (2007) na macieira ‘Golden Delicious’ 

utilizando a dose de 400 mg L-1 de ethephon em frutos de 20 mm. 

A temperatura tem efeito direto na ação raleante do ingrediente ativo. No 

ethephon por exemplo em temperaturas acima de 25oC pode potencializar o 

efeito raleante ocasionando raleio excessivo nas plantas, por causa que vai 

ocorrer uma alta taxa de síntese de etileno (PETRI, et al., 2017). Segundo Stern 

(2014) durante as 3 primeiras semanas após a aplicação do metamitron, durante 

o dia apresentava temperaturas em torno de 29 oC e a noite próximas à 21 oC, 

fazendo com que nos frutos ocorresse uma diminuição dos níveis de 

fotoassimilados e ocorria uma maior queda de frutos em comparação às 

temperaturas menores. No presente experimento nas primeiras semanas após 

a aplicação do metamitron não houve muita insolação e as temperaturas 

chegaram próximas 21 oC e a noite as temperaturas eram baixas, podendo ser 

que se após algumas semanas da aplicação tivesse ocorrido altas temperaturas 

isso proporcionaria uma maior queda de frutos nos tratamentos com metamitron. 

Utilizando as doses de 154 mg L-1 e 308 mg L-1 de metamitron foi 

observado que o raleante ocasionou queda de frutos, resultados semelhantes foi 
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visto por vários autores, por Farias et al (2017) onde foi utilizado doses de 400 

mg L-1 e foi percebido que teve um maior efeito raleante no pessegueiro 

‘Sensação’. Efeitos similares foram vistos na macieira por Petri et al (2016) onde 

utilizando a dose de 768 mg L-1 de metamitron teve um raleio excessivo de frutos 

na ‘Maxi Gala’ e teve um ótimo efeito raleante na ‘Fuji Suprema’ não chegando 

a ter problemas de produtividade naquele ano por causa do raleante, por 

Gabardo (2015) onde foi percebido que utilizando metamitron na dose de 350 

mg L-1 teve uma ótima queda de frutos sem que houvesse problema de 

produtividade na ‘Fuji Suprema’ e por Goulart et al., (2017) utilizando a dose de 

300 mg L-1 de metamitron em frutos de 5 a 8 mm na macieira ‘Eva’, ocasionou 

a queda de frutos sem que ocorresse problemas de produtividade.  

Em trabalhos realizados na maçã ‘Baronesa’ foi percebido que utilizando 

a dose de 350 mg L-1 de metamitron em queda de pétalas proporcionou um ótimo 

raleio de flores e ocasionou frutos com um calibre maior, e a mesma dose foi 

testada em frutos de 5 a 10 mm, onde também ocorreu a queda de frutos e não 

ocasionou o aumento dos frutos na colheita e nesse mesmo trabalho foi realizado 

na ‘Fuji’, onde os autores concluíram que o aumento da dose de metamitron 

proporcionou um aumento na queda de frutos e frutos com maior calibre, mas se 

utilizar doses muito altas de metamitron vai ocasionar raleio excessivo nas 

plantas (GABARDO, et al., 2016).  

Segundo Giovanaz et al., (2014) utilizando doses de ácido giberélico- GA 

4+7 18,8 mg L-1+ Benziladenina 18,8 mg L-1 na cultivar Jubileu, proporcionou frutos 

com calibre maior. No presente trabalho foi utilizado a mesma dose, mas não 

houve nenhum efeito raleante nas cultivares Eragil e PS tardio, só no ‘Della 

Nona’ que houve um pouco de efeito raleante e não influenciou no repasse de 

raleio. Efeitos similar foi visto por Dabul e Ayub (2006) onde foi utilizado várias 

dosagens e épocas de aplicação na macieira ‘Gala’ e não foi visto nenhuma 

variação significativa entre os tratamentos. 
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6 CONCLUSÃO 

Os produtos comerciais Ethrel® 240 (Ethephon) e Goltix® (Metamitron) 

promovem a queda de frutos e redução da demanda por raleio manual em 

pessegueiros. Porém, seus efeitos são variáveis entre cultivares, doses e épocas 

de aplicação. 

O tratamento 7 – Ethrel® 240 (Ethephon) promove alta redução na 

frutificação efetiva, e redução da demanda por repasse de raleio manual nas 

cultivares de pessegueiro ‘PS Tardio’, ‘Della Nona’ e ‘Eragil’, quando aplicado no 

estádio de plena floração- PF. 

O tratamento 8 – Ethrel® 240 (Ethephon) + Goltix® 700 WG (Metamitron) 

no ‘PS Tardio’ promove redução na frutificação efetiva, apresenta um efeito 

tardio e prolongado, apresentando queda de frutos de até 21mm. 

Maiores estudos devem ser realizados, bem como a repetição dos 

presentes ensaios, afim de identificar as melhores épocas e dosagens mais 

efetivas para o raleio químico do pessegueiro. E assim, levar ao produtor uma 

ferramenta segura, que possa reduzir seus custos com mão de obra, garantindo 

assim, um maior retorno econômico e permanência do produtor na atividade.  
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