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A cereja é um fruto muito apreciado mas que facilmente se deteriora e perde o seu aspeto apelativo. O calibre, a firmeza e a relação
açúcares/ácidos do fruto são atributos fundamentais de qualidade e muito valorizados pelo consumidor. De forma a rentabilizar a sua
produção, reduzir perdas, principalmente causadas por chuvas intensas que normalmente ocorrem perto da colheita e de forma a atender às
exigências do consumidor, o produtor é obrigado a procurar estratégias que lhe permitam obter essa valorização. Têm sido descritas várias
estratégias para reduzir o rachamento da cereja, principalmente a aplicação de elementos minerais e outros compostos que atrasam ou
reduzem a captação de água dos frutos. A seleção da cultivar e a aplicação de reguladores de crescimento, são outras práticas que também
objetivam um aumento da produtividade e da qualidade final dos frutos.

#Figura 1 _ Efeito da aplicação de compostos em pré-colheita nas cultivares Skeena e Sweetheart, nos seguintes parâmetros: calibre dos frutos, cor, pH, índice de maturação e 
índice de rachamento. Letras diferentes representam diferenças significativas (P<0.05) entre tratamentos para cada cultivar.

Metodologia

Em pré-colheita foram aplicados, em duas cultivares de cerejeira, Skeena e Sweetheart, enxertadas em Gisela 6, os seguintes compostos:
Acido giberélico (GA3), Bioestimulante comercial (BC), Quitosano comercial (QC), Cloreto de cálcio (CaCl2) e Hidróxido de cálcio (Ca(OH)2).
Avaliaram-se os seguintes parâmetros: Biometria, pH, Acidez titulável (TA), Teor em sólidos solúveis (SSC), Índice de maturação (SCC/TA), Cor e
Índice de rachamento.

Considerações finais

Este estudo permitiu concluir que a aplicação de cálcio, reguladores de crescimento e quitosano contribuiu para um incremento da qualidade
dos frutos das cultivares Skeena e Sweetheart.

Discussão

O GA3 destacou-se dos outros compostos pois promoveu um aumento do peso e do calibre dos frutos, em ambas as cultivares: no peso até 21%
e 14%, na altura até 4% e 3%, no diâmetro médio até 8% e 5 %, na cultivar Skeena e Sweetheart, respetivamente. Diminuiu significativamente o pH
na ‘Sweetheart’ e promoveu um aumento de até 13% na cor e tonalidade dos frutos na ‘Skeena’. Contudo diminuiu significativamente o pH na
‘Sweetheart’ e revelou-se ineficaz contra o rachamento do fruto de ambas as cultivares. O CaCl2 revelou-se promissor na ‘Sweetheart’ pois
promoveu um aumento do peso do fruto até 6% e do diâmetro médio até 3% e foi o único que reduziu o rachamento em 50%. Cerejas da cv.
Sweetheart tratadas com QC tiveram um aumento no peso e no diâmetro médio do fruto até 11% e 5%, respetivamente. O Ca(OH)2 aumentou o
índice de maturação na ‘Skeena’. O BC conduziu a um aumento de até 7% na tonalidade na ‘Skeena’ e até 3% no diâmetro maior na ‘Sweetheart’.
Todos os compostos foram eficazes na diminuição do rachamento na ‘Skeena’, à exceção do GA3.
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Resultados

Figura 1  - Efeito da aplicação de compostos em pré-colheita nas cultivares Skeena e Sweetheart, nos seguintes parâmetros: peso dos frutos, biometria, pH, cor, índice de 
maturação e Índice de rachamento. Letras diferentes representam diferenças significativas (P<0,05) entre tratamentos para cada cultivar, pelo Teste de Duncan. 


