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RESUMO

A abóbora ou moranga japonesa, conhecida como ‘Tetsukabuto’ ou ‘Cabotiá’, é um híbrido interespecífico, resultado do cruzamento entre linhagens selecionadas de moranga

(Cucurbita máxima Duch.) utilizadas como genitores femininos, e linhagens de abóbora (C. moschata Duch.) utilizadas como genitores masculinos. Devido a esterilidade da flor

masculina, a planta necessita de outra espécie para que ocorra a polinização, porém, outra forma de se obter a frutificação é através do uso de fitohormônios, produzindo, desta

forma, frutos partenocárpicos. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a produção de frutos de abóbora híbrida Tetsukabuto com o uso de diferentes dosagens de 2,4-D aplicadas

nas flores femininas. O trabalho está sendo desenvolvido na UEMG, unidade Ituiutaba, sendo que o experimento foi implantado em março e avaliado em julho de 2016. Os

tratamentos consistiram de diferentes concentrações de 2,4-D: T1 – 0,0%; T2 – 0,5%; T3 – 1,0%; T4 – 1,2%; T5 - 1,5%. O delineamento experimental foi em blocos casualizados

com quatro repetições, sendo seis plantas por parcela experimental. As dosagens do produto foram aplicadas logo que as flores femininas abriram. Avaliou-se o peso dos frutos

maduros, e os dados foram submetidos a análise de variância pelo teste F e as médias comparadas pelo teste de Tukey. Os tratamentos com concentrações variando de 0,5% a

1,5% não diferiram estatisticamente entre si, porém diferiram da testemunha (0%). Conclui-se, portanto, que a aplicação do produto foi eficiente na frutificação assexuada, porém

não há diferença entre as dosagens do produto testadas em relação ao peso dos frutos. 
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