
 

 

 

 
Resumo

Avaliou-se o efeito de fertilização química e Azospirillumbrasilense sobre crescimento, desenvolvimento, rendimento e qualidade

da fruta de morango (Fragaria x ananassa). Aplica-ram-se três tratamentos: T1: aplicação de A. brasilense a uma dose de log 109

unidades formadoras de colônias (UFC) /plan-ta; T2: A. brasilense a uma dose de log 109 UFC/planta + ferti-lização química; T3:

fertilização química; e T4: testemunha. As variáveis avaliadas foram: número de folhas (Nf), flores (Nfl) e frutos (Nfr); área foliar

(AF), peso seco de planta (PS), longi-tude da raiz (LR) altura da planta (AL), rendimento por planta (RP), tamanho da fruta (TF) e

peso da fruta; a partir do peso seco se calculou a taxa de crescimento relativo (TCR), taxa de assimilação neta (TAN), relação de

área foliar (RAF) e rela-ção de peso foliar (RPF). A concentração de A. brasilense em-pregada não teve efeitos ou inibiu o

crescimento e rendimento do cultivo, manifestado em redução da área e espessura foliar, aumentando a fragilidade da planta

pelos valores mais altos na área foliar especifica (AFE); assim como baixa produção de biomassa, provocando redução do

tamanho e peso da fruta. Comparada com A. brasilense, a fertilização química produziu melhores resultados na qualidade e

rendimento da fruta, sendo o melhor momento de resposta para Nh, produção de biomassa, Nfl,e AF aos 35, 100, 145 e 35 dde,

respectivamente. Não houve diferenças significativas em AL, LR, Nfr, TCR, TAN, RAF e RPF em fase alguma do crescimento.

 
Palavras-chave 

Foliar / Biomassa / Fragaria x ananassa / Índice de Área Crescimento /.

   

Interciencia

ISSN: 0378-1844

interciencia@ivic.ve

Asociación Interciencia

Venezuela

Castañeda Sauce do, María Claudia; Gómez González, Guillermo; Tapia Campos, Ernesto;

Núñez Maciel, Octavio; Barajas Pérez, Juan Saúl; Rujano Silva, Martha Leticia

Efecto de Azospirillum brasilense y fertilización química sobre el crecimiento, desarrollo,

rendimiento y calidad de fruto de fresa (Fragaria x ananassa Duch)

Interciencia, vol. 38, núm. 10, octubre, 2013, pp. 737-744

Asociación Interciencia

Caracas, Venezuela

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33929482008

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33929482008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33929482008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=339&numero=29482
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33929482008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org

