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OBJETIVO  

 

Este trabalho teve por objetivo avaliar e selecionar híbridos F1 de morangueiro, com 

vistas ao cultivo em locais de clima tropical e / ou subtropical, como aqueles vigentes na maioria 

dos principais polos produtores brasileiros, com base em componentes de produtividade. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Escola (Fazesc) da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), no município de Londrina/PR. O local está situado sob as coordenadas 23° 

20’ de Latitude Sul, e 51° 26’ de Longitude Oeste, a uma altitude de cerca de 560 metros. O 

clima local é classificado como subtropical úmido mesotérmico (Cfa, pela classificação de 

Köppen-Geiger), com verões quentes, invernos com geadas esporádicas, e podendo ou não 

conter uma estação seca (INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS, 

2021). 

O sistema de cultivo adotado foi no solo, em ambiente protegido, utilizando-se canteiros 

com 1,40 m de largura; 49,6 m de comprimento e 15 cm de elevação, preparados com auxílio 

de rotoencanteiradora, e revestidos com filme plástico (“mulching”) de cor branca na face 

superior, e preta na face inferior. Foram preparados três canteiros com estas dimensões.  

O solo do local recebeu 130,3 kg ha-1 de calcário dolomítico, para proporcionar uma 

ligeira elevação no pH do mesmo, e uma adubação de base constituída por 857,14 kg ha-1 de 

termofosfato magnesiano. 

O sistema de irrigação adotado foi por gotejamento, com mangueiras providas de 

gotejadores espaçados de 15 cm entre si (quatro linhas de fitas gotejadoras por canteiro, cada 

uma correspondendo a uma linha de plantio). 

As plantas a serem avaliadas foram obtidas a partir de cruzamentos biparentais, 

realizados nas dependências da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, no 

município de Guarapuava/PR. Nas hibridações, as cultivares Sabrina e Cristal foram utilizadas 

como parentais masculinos (doadoras de pólen). Nove seleções pré-comerciais desenvolvidas 

no programa de melhoramento de morangueiro da UNICENTRO constituíram os parentais 

femininos. 

Para o transplantio destes híbridos, foi utilizada uma casa-de-vegetação do tipo “arco-

treliçado”, com estrutura de sustentação de aço, recoberta com plástico transparente nas partes 

anterior, posterior e superior, e com tela fotoconversora de cor vermelha, nas laterais. 



 

 

 Em cada canteiro foram implantas quatro linhas de plantio, com as covas alternadas 

entre uma linha e outra, fazendo o formato de um “triângulo”, com espaçamento de 30 cm, entre 

linhas e plantas. 

Nos dias 8 e 9 de junho de 2020 foram transplantados 1.691 genótipos para a área 

descrita. Nesta fase (geração F1) cada planta constitui um genótipo diferente e, portanto, um 

tratamento.  

As adubações de cobertura foram realizadas por meio de fertirrigações semanais. O 

tratamento fitossanitário foi realizado quando necessário, empregando-se inseticidas, acaricidas 

e fungicidas recomendados para a cultura. 

As colheitas foram realizadas de maneira regular entre os dias 29 de julho e 1º de 

dezembro de 2020, geralmente com frequência semanal. Os frutos foram colhidos quando 

continham no mínimo 75% da epiderme de cor vermelha. Após cada colheita, os frutos foram 

contados e pesados, com auxílio de uma balança de precisão. Na contabilização e pesagem dos 

frutos, os mesmos eram classificados da seguinte forma: A) Comerciais: frutos com 10 g ou 

mais, livres de deformações na epiderme e podridões; B) Pequenos: frutos com menos de 10 g, 

isentos de deformações e podridões; C) Deformados: frutos contendo deformações na epiderme, 

normalmente causadas por falhas na polinização; D) Com Botrytis: frutos contendo sintomas 

de mofo-cinzento (Botrytis cinerea); E) Com antracnose: frutos com presença de manchas 

causadas pelo agente etiológico Colletotrichum acutatum; F) Com outras podridões: frutos 

providos de podridões causadas por outros agentes etiológicos, afora os dois citados acima. 

Após o término do período produtivo, os resultados das colheitas obtidas com cada 

genótipo foram somados. A partir disto, se fizeram as estimativas dos seguintes parâmetros: A) 

Número de frutos por planta, totais e comerciais (frutos planta-1); B) Produção ou rendimento, 

total e comercial, em gramas por planta (g planta-1); C) Massa média comercial (obtida por 

meio da divisão da produção comercial pelo número de frutos comerciais, sendo o resultado 

fornecido em gramas por fruto (g fruto-1)) e; D) Porcentagem da produção total classificada 

como comercial (estimada por meio da divisão da produção comercial pela total, com posterior 

multiplicação do resultado por 100 (%)). 

Como nesta fase do trabalho não haviam repetições (cada planta constituía um 

tratamento), os resultados apresentados aqui não contêm análise estatística. O que está 

apresentado é a relação dos dez genótipos com os quais se obtiveram produções comerciais 

acima de 800 g planta-1. Este é um valor de rendimento que, de acordo com Ronque et al. (2013), 

pode proporcionar lucro ao produtor em uma situação típica de custo de produção e valor de 

comercialização, para o cultivo de morangueiro no solo. 

Em uma fase posterior, os genótipos que apresentarem melhor potencial para serem 

utilizados em escala comercial deverão ser avaliados por diferentes ciclos e em diversas regiões, 

utilizando-se ensaios com repetições. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre os 1.691 híbridos F1 avaliados, os dez com os quais se obtiveram os maiores 

resultados para produção comercial estão listados na Tabela 1. Foi possível notar um destaque 

para o genótipo C13P58, com o qual se obteve uma produção comercial acima de 1 kg, e 



 

 

produção total de quase 2 kg. Os híbridos C4P117 e 38.1 também obtiveram destaque para 

produção comercial, com valores superiores a 900 g planta-1. Quanto à produção total, nos 

híbridos 38.24, C4P88, C8P45 e C4P117 foram observados valores acima de 1,2 kg planta-1.  

 

 

Tabela 1. Performance produtiva de híbridos de morangueiro provenientes do programa de 

melhoramento genético da UEL. Universidade Estadual de Londrina, UEL, 2021. 

Híbrido PTOT PCOM NFT NFC MMC PPC 

C13P58 1.986,16 1.079,57 230 55 19,63 54,35 

C4P117 1201,41 941,01 90 53 17,75 78,33 

38.1 1026,41 910,88 44 35 26,03 88,74 

C4P116 1045,3 861,52 50 34 25,34 82,42 

C8P45 1202,11 845,48 82 45 18,79 70,33 

C4P88 1213,52 832,62 118 56 14,87 68,61 

C4P69 1084,54 826,57 76 46 17,97 76,21 

C1P74 1037,05 822,41 74 48 17,13 79,30 

38.24 1214,72 814,05 111 55 14,81 67,02 

C4P94 1099,52 801,49 83 44 18,22 72,89 
Legenda: PTOT = produção total (g planta-1); PCOM = produção comercial (g planta-1); NFT = número de 

frutos total (frutos planta-1); NFC = número de frutos comerciais (frutos planta-1); MMC = massa média de frutos 

comerciais (g fruto-1); PPC = porcentagem da produção classificada como comercial (%). 

O notável desempenho produtivo encontrado no híbrido C13P58 pode ser devido a uma 

possível elevada capacidade de diferenciação floral neste genótipo, tendo em vista o elevado 

número total de frutos obtido com o mesmo (230). A cultivar Sabrina, utilizada como genitor 

masculino no cruzamento que originou este genótipo, é relatada por Pierron-Darbonne (2010) 

como possuindo alta taxa de diferenciação floral, resultando em elevada capacidade produtiva. 

Quanto à massa média de frutos comerciais, foi possível observar um destaque para os 

híbridos 38.1 e C4P116, com os quais se alcançaram médias de 26,03 e 25,34 g fruto-1, 

respectivamente. A obtenção de frutos com elevada massa média é uma das características mais 

importantes em uma cultivar de morangueiro, pois frutos grandes são melhor aceitos no 

mercado e tornam mais prática a operação da colheita (FAGHERAZZI, 2017), fator este 

considerado importante, pois a mão-de-obra é um dos componentes que mais onera o custo de 

produção na cultura do morangueiro (RONQUE et al., 2013). 

Com relação à porcentagem da produção classificada como comercial, se obtiveram 

valores acima de 80% com os genótipos 38.1 (88,74%) e C4P116 (82,42%). Dentre os frutos 

classificados como não comerciais, as parcelas mais expressivas foram a dos frutos pequenos, 

seguida pelos deformados (dados não apresentados). Dessa forma, para os híbridos citados 

acima, estes resultados favoráveis para porcentagem da produção comercial possivelmente se 

devem à elevada massa média de frutos obtida com os mesmos. 

As características relacionadas com a produtividade no morangueiro são, de um modo 

geral, herdadas quantitativamente, sendo o número de frutos por planta e a massa média de 

frutos as duas principais variáveis que compõem a produtividade (HANCOCK et al., 2008). 

Estas características, apesar de estarem sujeitas ao efeito do ambiente, podem apresentar alta 

herdabilidade, possibilitando elevados ganhos com seleção de genótipos superiores em 



 

 

populações segregantes, dentro de programas de melhoramento (MISHRA et al., 2015). Estes 

autores relataram uma estimativa de 69,95% para ganho genético em relação à média, para a 

variável rendimento de frutos. Já Whitaker et al. (2011) descreveram a massa média de frutos 

como uma das características com as quais se obtiveram avanços mais expressivos no programa 

de melhoramento de morangueiro da Universidade da Flórida desde a década de 1970, 

reforçando a importância do melhoramento genético nos ganhos de produtividade com a cultura 

do morangueiro.  

Considerando-se as condições brasileiras, Oliveira e Bonow (2012), e Zeist e Resende 

(2019) apontam para a necessidade do fortalecimento dos programas nacionais de 

melhoramento de morangueiro. De acordo com os referidos autores, além da produtividade, é 

preciso trabalhar com a melhoria de diversos aspectos, como qualidade físico-química de frutos, 

e resistência a doenças, pragas e estresses abióticos, para que se obtenham cultivares 

plenamente adaptadas às condições dos polos produtores brasileiros desta hortaliça. 

Quanto ao presente trabalho, é preciso salientar que as elevadas temperaturas que 

predominaram durante quase todo o período de colheita, condição considerada desfavorável 

para a produção de frutos no morangueiro (HEIDE et al., 2013), podem ter constituído um fator 

decisivo na seleção de genótipos adaptados a climas quentes. Assim, se espera que com os 

híbridos descritos neste trabalho se consigam avanços no sentido de obter novos genótipos de 

capazes de serem cultivados a nível comercial em diversas regiões de clima tropical e 

subtropical.   

 

CONCLUSÃO 

 

Dentro da população F1 de morangueiro que foi obtida e avaliada, há genótipos providos 

de elevada capacidade produtiva, sugerindo que os mesmos apresentam boa adaptação às 

condições do município de Londrina/PR, e possivelmente à outros locais de clima semelhante.  

O híbrido C13P58 se destacou perante os demais para número de frutos total, e produção 

total e comercial. 

Os genótipos 38.1 e C4P116 obtiveram as maiores estimativas para massa média de 

frutos comerciais. 
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