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Introdução

O morangueiro (Fragaria x ananassa Duch.) é um 
produto muito apreciado nas mais variadas regiões do
mundo (Oliveira et al., 2005). Atualmente é uma 
cultura de grande importância econômica e social
principalmente nos Estados Unidos e em alguns países
Europeus (Vieira, 2001). É uma cultura típica de clima 
mais amenos, não sendo muito tolerante a temperaturas 
elevadas. No Brasil o morango tem se adaptado melhor 
no Sul de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, porém 
existem experiências até no cerrado. O seu produto 
destina-se principalmente para o consumo natural, 
sendo usado in natura. (Santos, 2003).

  A caracterização morfológica é importante, pois 
favorece informações uteis para o melhorista poder 
obter um banco de informações no qual ele possa 
escolher a característica importante que deseja 
incorporar a cultivar melhorada. Este trabalho tem 
como objetivo o estudo dos caracteres morfológicos do 
morangueiro (Fragaria x ananassa Duch.).

Material e métodos

O experimento foi conduzido na casa de vegetação 
do Departamento de Fitotecnia da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, localizada nas 
coordenadas Geográficas 8º01’06’’ S 34º56’08’’ O. O 
período de avaliação foi de 15 de Fevereiro até 03 de 
Julho de 2008.

O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualizado com cinco repetições. 
Utilizou-se onze genótipos provenientes da Empresa 
Multiplanta de Andrada, Minas Gerais das quais nove 
consideradas como de fotoperíodo de dia curto 
(Camarosa, Camino Real, Campinas (IAC-2712), 
Dover, Oso grande, Sweet charlie, Tudla (milsei), 
Toyonoka e Ventana) e duas de fotoperíodo de dia 

neutro (Aromas e Diamante) totalizando 55 plantas. Essas 
plantas foram dispostas com espaçamento de 50 cm x 70 
cm possuindo sete colunas e oito fileiras.
Durante o experimento o sistema hidropônico utilizado foi 
o com pó-de-côco, irrigado com solução nutritiva.

Diariamente foram retiradas folhas velhas e amareladas. 
E capinas foram feitas a cada quinze dias. Ao chegar as 
matrizes foram retiradas da bandeja, sendo feito com 
cuidado, limpadas e transplantadas para vasos de 2,4 litros 
contendo pó-decôco. No nonagésimo dia as plantas foram 
transplantadas para vasos maiores contendo 
aproximadamente cinco litros. Na ocorrência de lagarta foi 
aplicado inseticida “Sherpa” e Como na incidência de 
pulgão aplicou-se inseticida “Aquitara”.

Resultados e Discussão

A quantidade de flores emitidas durante o experimento 
foi bastante reduzida. A cultivar Aromas não apresentou 
floração (Tabela 1). Ventana foi a que mais emitiu flores
entre as cultivares estudadas, seguida de Camino Real, 
Dover e Sweet Charlie, Camarosa, Toyonoka, Campinas, 
Diamante, Oso Grande e Tudla (Tabela 1). Na época 
esperada de maior produção de morangos, entre 60 e 90 
dias após o transplante, somente as cultivares Camino Real, 
Diamante, Sweet Charlie e Ventana produziram 
pseudofrutos. A baixa produção pode ter sido conseqüência 
da influência de fatores climáticos, como também da 
solução nutritiva. Embora a solução nutritiva tenha sido 
alterada, retirada do cloreto de potássio a partir 80 dias 
após o transplante das matrizes, não houve resposta. 
Oliveira (2009) utilizou em seu experimento as 
concentrações dos nutrientes em g x 1000L-1 de: N (137), 
P (54), K (158), Ca (101), Mg (36), S (40), B (0,34),
Cu (0,05), Fe (2,60), Mn (0,43), Mo (0,08) e Zn (0,06) e na 
fase de frutificação acrescentou-se: N (125), P (55), K 
(193). Diamante apresentou 30,8% da produção total entre 



as cultivares, Sweet Charlie (26,9%), Ventana (23,1%) 
e Camino Real (19,2%). Em relação ao numero de 
sépalas e  as cultivares mostraram bom desempenho ( 
Tabela 1 ), sendo seguido pelo comprimento do 
pecíolo( Tabela 1). Em relação à dispersão de estolhos, 
a Dover emitiu o maior numero (92), Ventana e
Aromas emitiram apenas 5 e 2,2, respectivamente 
(quadro 4). A emissão de estolhos é uma característica 
amplamente afetada pelo ambiente de cultivo. 
Temperaturas elevadas e fotoperíodos curtos 
favorecem a emissão de estolhos (Barbosa, 2008). A 
emissão de estolhos no período de produção da cultura 
afeta a produtividade e a qualidade dos frutos
produzidos. Na Mesorregião da Mata Pernambucana, a 
época na qual foi instalado o ensaio, caracteriza-se por 
fotoperíodo entre 11,5 a 12 horas de luz e temperaturas 
elevadas. Diante disto, explica-se a baixa produção de
estolhos pela cultivar Aromas, considerada de dias
neutros. Já, a cultivar Diamante, também considerada 
de dias neutros, apresentou uma média de 14,8 estolhos 
por planta. Deve-se considerar também o 
comportamento da cultivar Ventana, de dias curtos, 
produziu o segundo menor número de estolhos.
Campinas produziu 65,6 estolhos por planta, resultado 
esse bastante superior ao verificado por Fernandes Jr et 
al. (2002), trabalhando em Jundiaí-SP com a cultivar
Campinas, obteve apenas 8,6 estolhos por planta. Essa 
exagerada quantidade de estolhos produzidos pode ter 
sido influenciada pela elevada temperatura verificada 
no período da realização do experimento, haja visto 
que segundo Duarte-Filho et al. (1999) temperaturas
acima de 23ºC podem afetar diretamente na 
diferenciação das gemas. Desta forma, a quantidade de 
estolhos produzidos não é um bom caráter para 
identificação das cultivares, apesar das diferenças 
detectadas. Em relação à similaridade morfológica, 
Camino real aponta como cultivar mais distante 
geneticamente de todas, enquanto Aromas e Ventana 
são aquelas que possuem maior divergência à ela 
(Figura 1).
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Figura 1 - Dendograma de similaridade morfológica das 11 cultivares através do método vizinho mais próximo.

Tabela 1. Médias obtidas de caracteres morfológicos da planta.

                    

Comprim. do 
Peciolo   

Largura da 
Folha

N° sepalas Dispersão de
estolhos

N° de flores N° 
pseudofrutos

Aromas 5,00 10,5 10,00 2,2 0 0

Camarosa 6,33 13,0 10,33 43,2 3 0

Camino Real 6,40 13,0 12,00 13,8 5 5

Campinas 5,10 17,1 10,09 65,6 11 0

Diamante 6,13 10,5 10,38 14,8 8 8

Dover 5,00 10,9 10,00 92,0 5 0

Oso Grande 6,00 15,0 12,25 31,4 4 0

Sweet charlie 5,00 11,6 10,00 19,8 4 4

Toyonoka 5,18 18,1 10,20 16,8 11 0

Tudla Milsey 6,00 11,5 12,00 47,6 4 0

Ventana 6,00 13,2 12,00 5,0 6 3


