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No Brasil, um dos fatores limitantes a expansao da cultura da pereira tem 
sido a ocorrencia de altos índices de abortamento de gemas florais. 
Possivelmente a selec;ao de cultivares adaptadas seja o melhor meio de 
superar o problema. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 
avaliar a intensidade de abortamento de gemas florais de sete cultivares de 
pereiras, entre as quais há diferenc;as em necessidade de frío hibernal. Em 
junho de 2000, selecionou-se quatro plantas das cvs. Housui, Nijisseiki, 
Kousui, Bartlett, Carrick, Packham's Triumph e Natal, na E.E. de Cascata 
-Embrapa, Pelotas-AS. No inverno, em cada planta identificou-se quatro 
ramos principais nos quais foram obtidos os dados de abortamento total ou 
parcial, isto é, com até tres flores por cacho. Verificou-se que todas as 
cultivares estudadas, exceto a Carrick, apresentaram altas percentagens 
de abortamento (acima de 70%), Housui, Natal e Nijisseiki apresentaram 
acima de 90% de gemas florais totalmente martas. Nas cultivares européias 
foi quase inexistente o abortamento parcial, pois todas as gemas atetadas 
tiveram abortamento total. O abortamento de gemas fiarais foi mais 
influenciado pela cultivar do que pela relativa insuficiencia de frio, 
considerando as estimativas dessa característica por cultivar. lsso ficou mais 
evidente na cv. Natal, pois mesmo tendo ocorrido frío suficiente, teve 
abortamento muito alto (92,7%). Das cultivares japonesas, a cv. Kousui teve 
menos abortamento, mesmo assim abortou acima de 70% das gemas. A 
suscetibilidade ou sensibilidade da cultivar é mais determinante para a 
severidade de abortamento de gemas florais em pereira do que a inuficiencia 
de frio. 

Pág.68 VIII CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA 

Níveis de carboidratos em tecidos de pereiras, cv. Nijisseiki, em duas 
épocas que antecedem o florescimento, em Sao Joaquim-SC. 
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O objetivo do trabalho foi determinar níveis de carboidratos em tecido vegetal 
de pereiras, cv. Nijisseiki, na fase que antecede a florac;ao. Foram coletados 
ramo~, destacando-se as gemas, processados e analisados separadamente, 
atraves de cromatografía gasosa. O trabalho foi realizado no Laboratório de 
Fisiología Vegetal da EMBRAPA-CPACT (Pelotas, RS), sendo as amostras 
coletadas em Sao Joaquim, SC. O experimento foi conduzido utilizando-se 
um delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro 
repetic;oes. Os fatores corresponderam a época de coleta, com dois níveis 
data 1 (04/08/2000) e data 2 (22/09/2000) e estrutura, com dois níveis: gema 
e ramo, constituindo quatro tratamentos. Determinou-se a frutose, glicose, 
sorbitol, sacarose e ac;úcares totais. O sorbitol é o principal ac;úcar de 
translocac;ao em pereiras, bem como o mais abundante, seguido da glicose, 
frutose e sacarose. Observou-se urna maior concentrac;ao de ac;úcares nos 
ramos na primeira data, quando comparadas comas gemas. Na data mais 
próxima do florescimento, observou-se o contrário, ou seja, maior 
concentrac;ao nas gemas do que nos ramos, o que pode ser um indicativo 
da translocac;ao destes ac;úcares para a gema com a finalidade de retomar 
o crescimento dos tecidos. Um acompanhamento dos níveis de ac;úcares, 
em ramos e gemas, poderia ser o indicativo do término da endodormencia 

' combase no início da translocac;ao dos ac;úcares para as gemas. 
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