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INTRODUÇÃO:
A ameixeira tem suas cultivares comerciais distribuídas entre duas espécies: Prunus salicina Lindl. (ameixeira japonesa) e a
Prunus domestica L. (ameixeira européia) (MONTEIRO et al.). Algumas das razões tem levado ao reduzido cultivo da
ameixeira, como problemas fitossanitários, especialmente bacterioses, e de frutificação, considerando que a maioria das
cultivares é de polinização cruzada. A expansão de pomares comerciais na região do Planalto Médio, no norte do Rio
Grande do Sul, pode ser estimulada a partir do maior conhecimento sobre a adaptação da cultura às condições de solo e
clima. Especialmente para os pequenos produtores rurais, a ameixeira pode se tornar uma ótima opção de diversificação da
propriedade e alternativa de renda. O objetivo deste trabalho foi avaliar os aspectos fenológicos e produtivos de 16
cultivares de ameixeira, buscando identificar aquelas que coincidem o período de floração, as mais produtivas e com
características mais atrativas para o consumo.

METODOLOGIA:
O experimento foi conduzido no Centro de Extensão e Pesquisa Agronômica (Cepagro) da UPF, no período de agosto de
2011 a fevereiro de 2012. Foram avaliadas, no quinto ciclo vegetativo, 16 cultivares de ameixeira (Fortune, Irati, Rosa
Mineira, Polli Rosa, Amarelinha, Reubennel, América, The First, Santa Rita, Santa Rosa, Blood Plum, Blackamber, Simka,
Letícia, SA 86-13 e Wade), no espaçamento 3,0 m x 5,5 m, sem irrigação. Foram avaliados: início, plena e final de floração;
início e final de colheita; frutificação efetiva; número total e de frutos colhidos por planta; massa fresca média dos frutos;
produção por planta e produtividade estimada; sólidos solúveis totais (SST), acidez total titulável (ATT), relação SST/ATT e
pH. Os dados foram analisados considerando um delineamento em blocos casualizados, com 4 repetições e uma planta por
parcela. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Skott-Knott a 5% de
probabilidade de erro.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
O início da floração ocorreu entre 6/08 e 15/09, e o final entre 18/08 e 27/09, com variação na duração do período de
floração de 5 a 17 dias (Tabela 1). Os períodos de floração, levando em conta a viabilidade da polinização cruzada,
permitiram a divisão das cultivares em três grupos. As cultivares Amarelinha, Blood Plum, Irati e Rosa Mineira floresceram
mais cedo, entre 06 e 22/08. O segundo grupo, de floração em período intermediário, entre 18/08 e 8/09, foi representado
pelas cultivares América, Blakamber, Fortune, Polli Rosa, Reubennel e Wade. A floração mais tardia, entre 11 e 27/09, se
deu nas cultivares Letícia, Santa Rita, Santa Rosa, Simka e The First e SA 86-13. A colheita dos frutos iniciou pela cv. Irati,
em 20/11, e finalizou em 22/02, com a Santa Rita, com duração da colheita de cada cultivar variando de 6 a 24 dias. A
cultivar Rosa Mineira se destacou por apresentar 42,2% de frutificação efetiva, seguida de Blood Plum (27,6%), Amarelinha
(9,9%) e Irati (5,6%) (Tabela 2). As demais cultivares apresentaram frutificação entre 2,9% e 0%. Grellmann e Simonetto
(1996) afirmam que, além da coincidência, é fundamental que o pólen das cultivares polinizadoras seja compatível com a
polinizada. A maior porcentagem de frutificação resultou em maior número de frutos, sendo superior na Rosa Mineira,
seguida de Blood Plum, Irati e Amarelinha (Tabela 2). Dentre as cultivares mais produtivas, a Amarelinha produziu frutos de
maior massa média, seguida de Rosa Mineira, Irati e Blood Plum. Assim, na produção por planta e produtividade, o
destaque foi para a cultivar Rosa Mineira, seguida de Irati, Amarelinha e Blood Plum, que não diferiram entre si. As
cultivares Rosa Mineira, Blood Plum e Amarelinha se destacaram pela produtividade e também pelo satisfatório teor de
SST e baixa ATT (Tabela 3). Os frutos das cultivares Simka e Letícia também apresentaram excelentes qualidades
químicas, contudo, na avaliação desta safra, apresentaram baixa produção.

CONCLUSÃO:
A cultivar mais produtiva foi a Rosa Mineira, seguida de Blood Plum, Amarelinha e Irati, com as três primeiras apresentando
melhores características químicas. Essas cultivares coincidem a floração, com colheita escalonada entre a última dezena
de novembro e a primeira dezena de janeiro. As demais cultivares apresentaram produção nula ou baixa.
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