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RESUMO 

O morangueiro é uma das espécies agrícolas que tem aumentado a área de cultivo a cada 

ano, tanto no Paraná como em outros estados. Esse fato é motivado pela introdução 

periódica de novas cultivares, mais adaptadas às condições climáticas das diferentes regiões 

brasileiras. Um experimento realizado entre outubro/03 e maio/04, em Ponta Grossa – PR, 

teve como objetivo avaliar a produção de frutos e emissão de estolões de três cultivares de 

Dia Neutro (Aromas, Diamante e Seascape), submetidas a  diferentes formulações de 

fertirrigação. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com três repetições, 

com tratamentos distribuídos em parcelas subdivididas 4 x 3 (adubações x cultivares). As 

cultivares foram transplantadas em outubro de 2003, em estufa tipo arco com laterais 

abertas. O espaçamento entre plantas foi 0,30 x 0,30 m, com duas linhas de 

gotejamento/canteiro e com emissores espaçados em 0,30 m. Avaliou-se a produtividade, os 

números de frutos e de estolões por planta e o peso médio do fruto. A ‘Seascape’ foi a 

cultivar recomendada quando o mercado consumidor não exigir frutos maiores que 12 g de 

peso. Caso a exigência seja por frutos maiores, a cultivar Diamante deve ser preferida. Em 

relação à adubação, podem-se utilizar doses menores de nitrogênio comparada àquela que 

vem sendo recomendada para a produção de frutos durante o verão, pois as doses avaliadas 

não interferiram no número de estolões e de frutos emitidos pelas plantas. 

Palavras chaves: Fragaria X ananassa Duch; fertirrigação; estolão. 

ABSTRACT. Production of strawberry cultivars of Day-neutral en relation to nitrogen 

fertilization, during the summer in Ponta Grossa-PR. 

The strawberry plant is one of the horticultural species that has increased the area of cultivate 

to each year, so much in the Paraná as in others states.   This fact is motivated by the 

periodic introduction of news cultivars, more adapted to the climatic conditions of the peculiar 

Brazilian regions. An experiment conducted between October/03 and May/04, in Ponta 



 
 
 

  

Grossa – PR, had the aim to evaluate the fruit production and emission of vegetative structure 

of three Day-neutral cultivars (Aromas, Diamante and Seascape), submitted to different 

fertigation rates. The experimental design was randomized blocks, with three replications, and 

the treatments were arranged in a split plot 4 x 3 (fertilizations x cultivars). The cultivars were 

transplanted in October 2003 in a greenhouse with open laterals. The space between the 

plants was 0,30 x 0,30m, with two lines of drip irrigation of bed and with emissors spaced by 

0,30m. The productivity, numbers of fruits and of vegetative structure of each plant and fruit 

mean weight were evaluated. ‘Seascape’ was recommended when the consumer market 

does not demand fruits bigger than 12g of weight. If the demand is for bigger fruits, then 

‘Diamante’ must be chosen. In relation to the fertilization, smaller nitrogen rates can be use 

compared to the one that is being recommended to fruits production in the summer, because 

the evaluate rates did not interfere in the numbers of vegetative structure and of fruits 

produce by the plant.  

INTRODUÇÃO 

A produtividade média de morango nas áreas cultivadas no Brasil está em torno de 35 T/ha, 

com tendência a aumentar à medida que novas tecnologias vão sendo utilizadas pelos 

produtores. Também, o período de produção de frutos tende a aumentar em função das 

novas cultivares de Dia Neutro (DN) que estão sendo introduzidas a cada ano. 

O plantio convencional ocorre durante os meses de março a maio, geralmente utilizando 

cultivares de dias curtos (DC), ou seja, aquelas que dependem da temperatura e do 

fotoperíodo para entrar na fase reprodutiva. Devido a essas características das cultivares 

DC, ocorre um grande déficit do produto em quantidade e qualidade de janeiro a maio, 

quando os preços de mercado ficam acima de 150% em relação aos valores médios do 

período de safra (RESENDE et al., 1999). 

Porém, o uso de cultivares de dia neutro (DN) poderia ser uma alternativa para esse período. 

Entretanto, as cultivares de dia neutro são novas no mercado brasileiro e estão sendo 

cultivadas em menor escala quando comparadas às cultivares de Dia Curto. Ainda não se 

conhece o comportamento destas para as diferentes regiões, tampouco se as adubações 

utilizadas são as mais adequadas para as cultivares de DN. O excesso ou deficiência na 

recomendação, especialmente de nitrogênio (N), poderá interferir na produção.  

O N exerce grande influência no desenvolvimento vegetativo, na produtividade e na 

qualidade do morango. A deficiência diminui o vigor das plantas e a produtividade, mas 



 
 
 

  

melhora a qualidade organoléptica do morango. O excesso de N aumenta o vigor das 

plantas, reduz a indução floral, atrasa a floração e reduz a qualidade dos frutos em relação 

ao conteúdo de açúcares, textura e coloração (PASSOS, 1999). Experimentos realizados na 

Califórnia demonstram que a maioria das cultivares de morango de DC responderam a 

adubação nitrogenada no intervalo de 112 e 170 kg/ha (HOCHMUTH et al., 1996).   

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de frutos e emissão de estolões de 

três cultivares de morango de dias neutros, utilizando a fertirrigação como meio de controlar 

o fornecimento de N, em doses e fases de desenvolvimento diferentes para as cultivares 

Seascape, Diamante e Aromas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, Ponta Grossa-PR, em estufa tipo arco, no sentido leste-oeste, coberta com filme 

plástico transparente de 0,150 mm de espessura e com laterais abertas. O delineamento 

experimental foi de blocos casualizados, com tratamentos distribuídos em parcelas 

subdivididas 4x3, com 3 repetições. O fator principal foi adubação e o secundário foi 

cultivares (Aromas, Diamante, Seascape). As adubações avaliadas foram determinadas a 

partir da adubação recomendada (testemunha – A1N) aos produtores de morango que estão 

plantando no verão, utilizando cultivares de Dia Neutro, sendo 0,12 g/ m2 de N, 0,23 ml/m2 de 

P e 0,11 g/m2 de K na fase vegetativa e 0,08 g/m2 de N, 0,045 ml/m2 de P e 0,39 g/m2 de K 

para a fase reprodutiva. As demais adubações foram divididas em três tratamentos onde se 

variou em em zero (A0N), 1/3 (A1/3N), e 2/3 (A2/3N) da dose de nitrogênio utilizada na adubação 

original (A1N).  

A fertirrigação foi por gotejamento, distribuída em duas linhas por canteiro, com espaçamento 

de 0,30 m entre emissores e 0,30 m entre linhas. Foram realizadas duas ou três vezes por 

semana dependendo da demanda hídrica por toda época de cultivo.  

As mudas foram transplantadas em 21 de outubro de 2003 em canteiros com 5 m de 

comprimento e 0,6 m de largura, no espaçamento 30 x 30 cm, caracterizando por unidade 

experimental 2 linhas com 5 plantas em cada destas. Realizou-se contagem do número de 

estolões e peso fresco de frutos com pelo menos 60% de coloração vermelha, para as 6 

plantas centrais de cada parcela. A retirada de estolões iniciou-se em 16 de dezembro com 

término junto à colheita de frutos. A colheita de frutos foi realizada entre 13/01/2004 e 

31/05/2004. Os frutos foram pesados em balança de precisão com duas casas digitais e os 



 
 
 

  

estolões contados individualmente. Os dados obtidos no experimento foram submetidos a 

análise de variância, utilizando-se para comparação de médias o teste de Tukey, ao nível de 

5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A interação foi significativa entre adubação e cultivares para o número de estolões emitidos 

(Tabela 1). Para a ‘Seascape’, o tratamento A2/3N diferiu das demais adubações, 

apresentando maior número de estolões/planta. Para ‘Diamante’ a emissão de estolões não 

apresentou diferença significativa entre os tratamentos de adubações. Para ‘Aromas’, a A0 foi 

superior na emissão de estolões em relação a A2/3, mas A2/3 e A0 não diferiram das demais 

em relação ao número de estolões emitidos. De uma maneira geral, para o tipo de solo 

utilizado, as doses de N não interferiram no aumento do número de estolões. Entretanto, a 

‘Seascape’ tende a produzir menor número em relação às outras cultivares.  

Não houve interação entre adubação e cultivar para produtividade, número e peso médio de 

frutos (Tabela 2). Para nenhuma destas características houve diferenças estatísticas entre as 

adubações testadas, indicando o produtor poderá optar pelas adubações que resultaram em 

menor custo. Entretanto, a A0N só deverá ser escolhida se a área a ser cultivada apresentar 

valores altos deste nutriente, como por exemplo, em solos onde foi realizada uma adubação 

orgânica adequada. Estes resultados devem ser considerados para produção de frutos 

durante o período de verão, que tem menor ciclo produtivo (de janeiro a maio) em relação ao 

cultivo de inverno. 

Para cultivares, a maior produtividade apresentada pela ‘Seascape’ em relação à ‘Aromas’, 

está relacionada com o maior número de frutos/planta que esta cultivar produziu em relação 

à ‘Diamante’ e ‘Aromas’. Entretanto, a quantidade maior da ‘Seascape’ resultou em menor 

peso médio de frutos em relação as outras cultivares. Ainda assim, o valor médio de 12,24g 

por fruto é considerado de ótima qualidade comercial. Por outro lado, a semelhança da 

produtividade da ‘Diamante’ em relação à ‘Aromas’ e ‘Seascape’ foi devido ao maior peso 

médio de frutos. 

 É possível produzir frutos de morango no verão de Ponta Grossa utilizando-se as cultivares 

Seascape, Diamante e Aromas. Em relação à adubação, para o cultivo de morango no verão, 

pode-se utilizar doses menores de nitrogênio comparada aquela que vem sendo 

recomendada. Na produção de estolões no morangueiro cultivado no verão, o uso de 

menores doses de nitrogênio não diminui o número de estolões emitidos por planta. 
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Tabela 1. Número de estolões por planta de três cultivares de morango, submetidas a quatro 
adubações, no verão, em Ponta Grossa - PR. UEPG. 2003/2004. 

 Número Estolões/planta 

ADUBAÇÃO Seascape Diamante Aromas 

A1N 10,81 B b 29,61 A a  38,11 A ab 

A0N 10,82 B b 35,33 A a 45,30 A a 

A1/3N 14,59 B b  25,50 AB a  37,83 A ab 

A2/3N 29,39 A a 27,58 A a 29,39 A b 

F (adubação) 2,24 NS   

F (cultivar) 28,32 **   

F (interação) 3,82 *   

C.V.(%) para adubação = 15,62    

C.V.(%) para cultivar = 25,06    

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 
 
Tabela 2. Peso médio de frutos de três cultivares de morango, submetidas a quatro 
adubações no, verão, em Ponta Grossa - PR. UEPG. 2003/2004. 

 Produtividade 
(t/ha) 

Número de 
frutos/planta 

Peso médio de fruto (g/fruto) 

A1N 33,91    a 21,79   a 14,10    a 

A0N 35,50     a 23,68   a 13,74    a 

A1/3N 27,50     a 18,52   a 15,07    a 

A2/3N 34,01     a 23,66   a 14,72    a 

C.V. (%) 35,47 38,71 10,23 

Seascape 38,09     a 28,08    a      12,24         c 

Diamante    31,66     ab   18,27       b 16,22    a 

Aromas     28,43       b   19,38       b    14,30       b 

C.V. (%) 20,74 19,87 7,03 

F (adubação) 0,85    NS 0,74    NS 1,36    NS 

F (cultivar) 6,30     ** 18,25    ** 47,17     ** 

F (interação) 1,00     NS 1,48    NS 0,83    NS 

*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna, para cada fator, não diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 


