
EFEITOS DO ETHEPHON (ACIDO 2-CLORO-ETIL-FOSF6NICO) EM MAXIXE 
Cucumi~ angu~ia L. 

CARLOS LUIZ MILHOMEM DE ABREU 

Engenheiro Agrônomo 

Orientador: Prof. Dr. CYRO PAULINO DA COsrrA 

PIRACICABA 

Dissertação apresentada à Escola 
Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz", da Universidade de são 
Paulo I para obtenção do t.1 tulo 
de Mestre em Agronomia - Área de 
Concentração: Genética e MeBl.o
ramento de Plant.as. 

Estado de são Paulo - Brasil 

,Jtmho de 1988 



AI62e 
Abreu, Carlos Luiz Milhomem de 

Efeitos do ethephon (ácido 2-cloro-fosfônicu) em 
maxixe Cucumis anguria L. 

86p. 

Diss.(Mestre) - ESALQ 
Bibliografia. 

Piracicaba, 1988. 

1. Ethephon 2. Maxixe - Efei to do etbephon :>. f"jaxi 
xe - Regulador de crescimento 1. Escola Superior de A 
gricultura Luiz de Queiroz, piracicaba 



EFEITOS ro ETHEPHON (ÁCIDO 2-CLORO-ETIL-FOSFÔNICO) EM MAXIXE 
Cucum~~ an9u~ia L. 

Carlos Luiz Milhomem de Abreu 

Aprovado em: 23j09j~988 

Comissão julgadora: 

Prof. Dr. Cyro paulino da Costa ESALQjUSP 

Prof. Dr. Antonio Celso Wagner Zanin UNESPjBotucatu 

Prof. Dr. Norberto da Silva UNESPjBotucatu 

\~ 
Prof. Dr. DA COSTA 

Orientador 



Ao~ meu~ ~io~ CARLOS e MARTHA 

Ao ~og4o e ~og4a, ESÃU e ELCI 

Ao~ IRMÃOS e CUNHAVOS. 

OfEREÇO. 

ii. 

Ao~ meu~ pai~ EUSTÁQUIO e IVANILVES 

A minha e~po~a ELIANE 

A no~~a 6ilha JULIANA 

Ao i4mão CLOVIS, in memó4iam 

DEDICO. 



iii. 

AGRADECÚ.mNTOS 

Ao NOSSO SENHOR DEUS expresso obediência e respeito por ter 

permitido alcançar este almejado objetivo; 

Ao Prof. Dr. CYRO PAULINO DA COSTA, pelos ensinamentos,or! 

entação, amizade, paciência e apoio recebidos; 

A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROS 

50 (EMPA-MT}, nas pessoas dos DIRETORES e FUNCIONÁRIOS, 

pela permissão para realização do curso e apoio recebi

dos; 

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÃRIA{EMBRAPA) pe 

lo apoio; 

Aos PROFESSORES e FUNCrONÃRIOS do Departamento de Genética, 

ESALQ/USP, pelos ensinamentos e facilidades concedidas; 

Ao Sr. BENEDITO UMBELINO DO EspíRITO SANTO, funcionário da 

EMPA-MT, pela grande colaó.oração na condução dos ensaios 

e coleta dos dados experimentais; 

Ao colega AILTON RIBEIRO, pela amizade, revisão dos manus

critos e sugestões; 

A todos os COLEGAS do Curso de pós-Graduação, pela amiza

de e saudosa convivência; 

Ao Dr. JOÃO EUSTÁQUIO C. MIRANDA e Dr. WILSON ROBERTO MA

LUF, pelo incentivo, amizade, atenção e colaboração na 

análise dos dados e sugestões concedidas; 

Ao Prof. Dr. ITAMAR SOARES DE MELO, pelo irrestrito apoio, 

pela amizade e sugestões; 

Aos colegas COSME D. DA CRUZ e JOS~ SEBASTIÃO CUNHA, pelas 

sugestões concedidas na análise dos dados. 



iv. 

". SUMÂRIO 

página 

RE SUMO •••••••.••••..•••••••.•••••.•••••••.•..•.•• vi 

SUMMARY ••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••.••..• 

1. INTRODUÇÃO .................................... 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Expressão sexual no gênero Cucumi~ 

2.2. Fatores que influenciam a expressão do se-

viii 

01 

03 

03 

xo no gênero Cucumi~ ..................... 06 

2.3. Hormônios endõgenos e a expressão sexual 

no gênero Cucumi~ ....................... 09 

2.4. O ethephon (ácido 2-cloroetilfosfônico) 13 

2.5. O uso do ethephon no gênero Cucumi~ 14 

3. MATERIAIS E Mt:TODOS .....•..................... 22 

3.1. Local da investigação ..•................. 22 

3.2. Materiais de maxixe CCucumi~ anguJtia L.) 22 

3.3. O ethephon (ácido 2-cloroetilfosfônico) .. 22 

3.4. Procedimentos no preparo das mudas, insta-

lações dos experimentos e práticas cultu-

r al S •.••••.•..•.•••••..••........•.••...• 23 

3.5. Aplicação do ethephon .................... 24 

3.6. Descrição dos experimentos ............... 24 

3.6.1. EXPERIMENTO I. Efeitos de doses cres 

centes e únicas de ethephon na mod! 

ficação da expressão do sexo em ma-

Xlxe .............................. 24 

3.6.2. EXPERIMENTO 11. Efeitos de doses cres 

centes e sucessivas de ethephon na 

expressão do sexo e frutificação do 

rnaXlxe ............................ 25 



v. 

página 

3.6.3. EXPERIMENTO III. Efeitos de doses su 

cessivas de ethephon na expressão do 

sexo e frutificação do maxixe ...... 27 

3.6.4. EXPERIMENTO IV. Efeitos da aplicação 

do ethephon na expressão do sexo nos 

diferentes estádios de crescimemo do 

maxlxe ............................. 29 

3.7. Obtenção dos dados experimentais .......... 32 

3.8. Análise estatistica ....................... 33 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. EXPERIMENTO I. Efeitos de doses cresce~ e 

únicas de ethephon na modificação da expre~ 

34 

são do sexo em maXlxe ........•............ 34 

4.2. EXPERIMENTO II. Efeitos de doses crescentes 

e sucessivas de ethephon na expressão do s~ 

xo e frutificação do maxixe ............... 38 

4.3. EXPERIMENTO III. Efeitos de doses sucessi-

vas de ethephon na expressão do sexo e fru-

ti.ficação do maxixe ....................... 52 

4.3.1. Efeitos de doses sucessivas de ethe-

phon na expressão do sexo no maxixe. 52 

4.3.2. Efeitos de doses sucessivas de ethe-

phon no desenvolvimento e frutifica-

ção do maxixe ...................... 61 

4.4. EXPERIMENTO IV. Efeitos da aplicação de 

ethephon na expressão do sexo nos diferen-

tes estádios de crescimento do maxixe ..... 66 

5. CONCLUSÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

REFEru;NCIAS BIBLIOGRÁFICAS .•...................... 75 



vi. 

EFEITOS DO ETHEPHON (ÁCIDO 2-CLORO-ETIL-FOSFÔNICO) EM MAXIXE 
Cucumi~ an9u~ia L. 

RESUMO 

Autor: CARLOS LUIZ MILHOMEM DE ABREU 

Orientador: Prof. Dr. CYRO PAULINO DA COSTA 

O ethephon é um regulador de crescimento am-

pIamente utilizado como modificador do hábito de florescimen 

to das espécies do gênero Cueumi~, especialmente melão e pe-

pino. 

O presente trabalho objetivou estudar os efe! 

tos do ethephon no comportamento, expressão do sexo e fruti-

ficação em duas populações de maxixe, Mx3 e Mx29. 

A avaliação dos efeitos das aplicações de do-

ses crescentes e sucessivas de ethephon baseou-se na deter-

minação do número de dias para antese da primeira flor e to-

tal de flores tanto masculinas quanto femininas, no desenvol 

vimento das plantas e produção de frutos. 

Segundo os resultados e obs~rvações concluiu-

se que: 

- A reaçao das populações de maxixe Mx3 e Mx29 

é muito semelhante quanto aos efeitos da aplicação de ethe-

phon; 

- A única aplicação de ethephon nas concentra 
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çoes de 50, 100, 200 e 400 ppm, nao alterou a tendência do 

monçicismo em maxixe; 

- Das aplicações de doses crescentes e suces

sivas de ethephon nas concentrações de 50, 100, 200 e 400 

ppm, em sucessão a uma dose inicial de 200 ppm, somente a 

concentração de 100 ppm de ethephon promoveu o grnoicismo~ 

porário no maxixe. A concentração de 50 ppm não alterou o 

hábito de florescimento das plantas. A concentração de 200 

a 400 ppm de ethephon causaram atrofia das plantas, retarda

mento do florescimento e inibição e redução da produção de 

flores e frutos em maxixe; 

- Em aplicação de doses sucessivas de 100 ppm 

de ethephon, em sucessao a urna dose inicial de 200 ppm, so

mente a partir de 3 aplicações de 100 ppm houve reversão do 

sexo nas plantas, mas a medida que foi aumentando o número 

de aplicações, houve urna tendência de retardamento do inicio 

da antese masculina e feminina, redução dos números de flo

res masculinas e femininas, na produção de frutos e sementes 

e atrofia das plantas de maxixe; 

- Os estádios, cotiledonar, 19, 29, 39 e 49 

par de folhas definitivas foram adequados para inicio da apl! 

cação de ethephon no maxixe. 
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EFFECTS OF ETHEPHON (2-CHLOROETHYLPHOSPHONIC ACID) (N,GlERKIN 

(Cucum~~ angu~ia L.) 

Author: CARLOS LUIZ MILHOMEM DE ABREU 

Adviser: Pref. Dr. CYRO PAULINO DA COSTA 

SUMMARY 

The ethephon is a plant growth regulator mnnally 

utilized as modifier of the flower set habit of species of 

genus Cucumi~, mainly melen and cucumber. Hence, this 

investigation aimed to study the effects of this exogenous 

chemical on the "performance" on "behavior", sex expression 

and fruit set in two populations of gherkin, called Mx3 and 

Mx29. 

It were crescent and sucessive dosages of 

ethephon applied to plants, and the evaluation was made 

determining the day numb.er fer anthesis of the first flower 

and total number of male and female flower on the plant 

development and fruit yield. 

From the results and observations herein 

can be formulated the following conclusions: 

- ~he reaction of both populations is similar 

to effects of the application of ethep~oni 

- Only one application in the concentrations of 

50, 100, 200, and 400 (ppm) llg/ml did not alterate the mo-

noeciou in gherkin; 
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- Erom ihe ethephon applications of 50, 100, 

200 and 400 (ppm) llg/ml in sucession after the ini tial dos age 

of 200 ppm, only the concentration of 100 llg/ml promoted the 

temporaty ginoecious character. The concentration of 50 l1g/ 

ml did not alterate the flower set habi t. The concentrations of 

200 and 400 ppm caused atrophy of the plants, delaying the 

male and female flower set and inhibition and reduction of 

flowers and fruit yield in gherkin; 

- In applications of successive dosages of 

100 ppm, followed to a initial dosage of 200 ppm only after 

3 three applications of 100 ppm there was sex reversion, 

however increasing the application number there was a delay 

of male and female anthesis begining, as well as, reduction 

of male and famale flowers, fruits and seeds 

atrophy of the plants; 

yield and 

- The cotiledonar stages of first, second, 

thirà~ and forth. definitive leaves pai r were adequate for 

application begining of ethephon in gherkin. 
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1. INTRODUÇAO 

o gênero Cuc.um.i.6 tem como provável centro de 

origem o continente africano, abrangendo o oeste da Ásia me

nor, índia, sudoeste da Ásia. Compreende ~ grande número de 

espécies nestas regiões, mas somente o melão (Cuc.um.i.6 meia 

L.) e o penino (Cuc.um.i.6 .6at:.ivu.6 L.) são de grande valor eco

nômico, cultivados em todo o mundo. O maxixe (Cuc.um-i.6 al1gu 

~Ia L.) usado como alimento em menor escala nas regiões Nor 

te,. Nordeste e Centro-Oeste do Brasil e no Caribe, é uma hor 

taliça com grandes potencialidades econômicas, como alterna

tivo em relação ao consumo do pepino em conserva e "in natu-

ra". 

As formas de expressa0 sexual encontradas no 

gênero Cuc.um.i.6 são: monôica~Jandróica, ginóica, hermafrodita, 

androginóica andromonpoica.e trimonóica, tendo sido descri

tas C. meia e C . .6at:.ivu.6. No maxixe cultivado no Brasil, a 

forma sexual predominante é o monoicismo, enquanto que o gi

noicismo é de grande interesse econômico para a pesquisa e 

produção de hIbridos no melhoramento. 

Em melão e particularmente em pepino, as for-
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mas de expressa0 sexual'. sao bastante estudadas e conhecidas. 

são governadas por fatores genéticos, mas alteradas a nível 

fisiológico pela influência do meio ambiente: temperatura, 

fotoperíodo, nitrogênio, hormônios e reguladores de cresci 

mentos, alterando a proporção de flores masculinas para femi 

ninas. 

o regulador de crescimento, ácido 2-cloroetil 

fosfônico (ethephon), já é bastante estudado e amplamente 

conhecido e usado no melão e pepino, favorecendo a tendên

cia do ginoicismo temporário nas plantas, quando aplicados 

exogenadamente nas dosagens e modalidades estabelecidas. 

Postula-se neste trabalho que o ethephon pos

sa causar o efeito de ginoicismo temporário no maxixe. Se 

isto for verdadeiro, o ethephon será de importância fundame~ 

tal em programas de melhoramentos desta cucurbitácea, no que 

tange a produção de híbridos e nas recombinações de proge

nies dos cruzamentos intra e interespecíficos, para ampliar 

a variabilidade genética bem como para transferência de ge-

nes de resistência às pragas e doenças de genótipos 

gens para populações cultivadas. 

selva-
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. EXPRESSÃO SEXUAL NO GÊNERO Cueumi~ 

o gênero Cueumi~ abrange um considerável nume 

ro de espécies, mas as mais importantes economicamente são o 

pepino (C. ~ativu~ L.), melão tC. melo L.) e o maxixe (C. an 

gu/tia L.l. 

A característica principal do genero Cueumi~ 

quanto a expressa0 sexual, é a monoicia, ou seja a presença 

na mesma planta de flores masculinas e flores femininas, mas 

podem ocorrer com frequência plantas gin5icas, andr5icas, an 

dromon5icas, hermafroditas e ginomonóicas. 

WHITAKER (19311 afirmou que cada espécie é ca 

racterizada por um tipo específico de expressão sexual, exis 

tindo espécies que diferem desse tipo. A nível de espécie, 

podem existir entre suas variedades diferenças quantitativas 

na expressa0 sexual. 

Dentro do genero Cueumi~ e até mesmo na famí

lia de cucurbitáceas, o pepino foi a espécie mais estudada 

com relação a expressão sexual, principalmente por apresen

tar variedades de formas sexuais. 
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ROSA (1928) foi praticamente o primeiro a es-

tudar a herança da expressão do sexo em pepino. Cruzando pl~ 

tas monóicas com andromonóicas, concluiu que o monoicismo é 

dominante sobre o caráter andromonóico. TKACHENKO!I citado 

por KOOISTRA (1967), verificou que o caráter ginóico é domi

nante sobre o monóicoj isto foi confirmado por GALUN (1961), 

que por sua vez afirmou que a expressão sexual do pepino e 

dada por pares de genes que interagem com um complexo de polige-

nes que controlam a tendência sexual, ocorrendo ainda intera 

çao com fatores não genéticos. 

SHIFRISS (1961) apontou a existência de pelo 

menos 3 grupos de fatores hereditários controlando a expres-

são sexual em pepino: um primeiro grupo se refere a genes~ 

litativos, que determinam a diferenciação dos tipos de flo-

res, um segundo grupo se refere a poligenes que controlam o 

nivel de acumulação ou depleção de um substrato que direcio 

na a expressão dos genes para diferentes tipos de flores e 

um terceiro grupo de poligenes que atuam junto a um gene qua 

litativo Acri cuja função é acelerar a conversa0 sexual. 

ODLAND & GROFF (1963) obtiveram os mesmos re-

sultados dos trabalhos anteriores quanto a herança do flores 

cimento e concluíram que o controle genético fu eRpressão sexual é fei 

to da segtliAt.e fbnna: ginóica, A.crAcr:GG; monóica, acr acrGGi hennafrodita, 

li - TKACHENKO, N.N. Preliminary results of a genetic investi-
gation of the cucumber Cueumi~ ~ativu~ L. BulI. Appl. 
Bot. PI. Breed, Leningrad, 9 (ser. 2): 311-356, 1935. 
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Acr Acr gg i e andromonóica, acr acr gg. Foi ve~ificado que o 

gene G está ligado com os alelos N, n, que condiciona a pos! 

ção do pedúnculo do fruto em relação a haste central, com um 

valor de recornbinação de 12,3% em associação e 14,6% em re

pulsão. Também constataram ligação entre os ale los Acr e De, 

responsáveis pelo tipo de crescimento determinado ou indeter 

minado, com um valor de combinação de 13%. 

Já KUBICKI (1969a,1969b, 1969c, 1969d, 196gee1969f) 

considera que um grupo de genes Ffi Aa, os ale los múltipilos acr, 

poligenes e vários modificadores exercem influência quantit~ 

tiva na tendência da expressão do sexo e os genes Mrn e Tr tr 

controlam a estrutura floral, em pepino. 

Quanto a expressão sexual em melão, KUBICKI 

(l969g) sugere que 4 genes independentes estejam envolvidos 

originando os tipos de expressões sexuais encontrados. KU

BICKI (1969h) comparando o pepino com o melão, ressaltou que 

apesar das semelhanças na expressa0 fenotípica do sexo, exis 

tem diferenças básicas no mecanismo de determinação do sexo, 

principalmente com relação aos genes que controlam a tendên

cia sexual. 

As formas mais comuns em melão com relação a 

expressa0 do sexo são o andromonoicismo e monoicismo, mas p~ 

dem. ocorrer expressoes sexuais do tipo ginóica, ginomonó! 

ca e hermafrodita. 

Para o maxixe, principalmente o cultivado no 

Brasil, a forma de expressão sexual é tipicamente de monói-
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cia (CORREIA, 193"1), mas ocorrem formas de hermafroditisrro em 

introduções de maxixe africanos, conforme KROON et aJii (l979). 

2,2. FATORES QUE INFLUENCIAM A EXPRESSÃO DO SEXO NO 

G~NERO Cuc.um-t.6 

Além da constituição genética das plantas, a 

expressa0 do sexo pode ser influenciada pelas condições do 

meio ambiente, corno temperatura, fotoperiodo, nitrogênio, hor 

mônios e reguladores de crescimento. 

As temperaturas baixas aumentam a feminilida

de em cultivares monóicos de pepino e outras espécies de cu-

curbitáceas. Temperaturas altas tem efeito oposto (RUDICH 

et a1ii, 1972ai RODRIGUEZ & LAMBETH, 1971; IWAHORI et a1ii, 

1970i NITSCH et a1ii, 1952 e 1965}. 

De acordo com NITSCH (1952>-, as temperaturas 

de 2Q9C durante o dia e 100C durante a noite, sob as condi

ções de 8 horas de fotoperíodo, aumentaram consideravelmente 

os números de flores femininas em pepino, enquanto que pl~ 

tas mantidas a 300C não produziram flores femininas em 25 

nós. NOVAK (1973) por sua vez observou que em Los anos, 'Fe

lipinas, linhas monpoicas de pepino tornaram-se improdutivas 

durante a época quente por vários meses por não 

flores femininas. 

produzirem 
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Fotoperíodos mais curtos favorecem a ten-

dência de flores femininas nas plantas de cucurbitáceas em 

geral, enquanto que fotoperíodos de dias longos favorecem a 

tendência de flores masculinas (NITSCH et a1ii, 1952; SHI-

FRISS e GALUN, 1959; IWAHORI et a1ii, 1970; RODRIGUES e LAM-

BETH, 1971; RUDICH et alii, 1972a; SHIMOTSUMA & JONES,1972). 

Segundo ITO & SAlTO !I citados por KOOISTRA 

Cl967) , a intensidade luminosa afeta também a expressa0 do 

sexo em pepino, verificando que o sombreamento atrasou a aber 

tura da primeira flor feminina e sob condições de baixa in-

tensidade de luz, estimulou a produção de flores masculinas. 

Especificamente em maxixe (Cuc.umi.6 anguJLia L.) 

DANIELSON (1944}, HALL (1949) e NITSCH et a1ii (1952), veri-

ficaram que a máxima produção de flores pistiladas e a an

tecipação do pico de produção de flores aconteceram no foto

período de 8 horas luz dia. 

DANIELSON (~944>- e IWAHORI et a1ii (1970), -afiE. 

maram que altos níveis de nitrogênio favoreceram a tendência 

de flores femininas tanto em maxixe quanto para pepino, ind~ 

pendente do fotoperiodo. TIENDJENS ~/citado por KOOISTRA 

li ITO, H. & SAlTO, T. IV. Effects of the day lenght and night 
temperature, unsuitable for the pistillate flower for
mation, artificially controlled during the various sta
ges of the seedling deve10pment in the nursey bed. J. 
Hort. Ass. Japan, Tokyo, 26: 1-8, 1957. 

~/TIENDJENS, V.A. Sex rations in cucumber flower as affected 
by diferent conditions of soil and light. J. Agrres. W~ 
hington, 36: 721-746, 1928. 
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(1967) também afirma que numa população de pepino ginóico o 

efeito do nitrogênio foi inversamente proporcional, quanto 

ao aumento gradativo do nitrogênio, favorecendo ao apareci

mento de flores masculinas nas axilas. Verificou ainda que 

com o aumento do pH do solo, decresceu o numero de flores 

estaminadas. 

Os retardantes de crescimento também influen

ciam na expressa0 do sexo, aumentando ou diminuindo as ten

dências ao aparecimento de flores masculinas e femininas. 

Aplicações de auxinas (IM), ácido abscísi

co (ABA1, e etileno diminuem proporcionalmente o conteúdo de 

giberelina endógena e promovem urna maior feminilidade empl~ 

tas de pepino, enquanto que a giberelina, aplicado em pepino, 

promovem o aparecimento de flores estaminadas (roBJNSCN et a1ii, 

1969i IWAHORI et a1ii, 1969i RUDICH et aa1ii, 1972b; ROJAS 

et a1ii, 1974 e FRIEDLANDER et alii, 19771. 

Estudos feitos por MITIDIERI et a1ii C1963 e 

1964t, mostraram que a aplicação de auxinas não aumentaram o 

nÚITero ce flores femininas, mas sim diminuíram as flores masculinas. 

CHURATA-MASCA Cl9731 verificou a indução de 

flores masculinas como também o retardamento do tempo 

para o aparecimento da primeira flor feminina, pela aplica

ção de giberelina em pepino. 

Os efeitos da aplicação de produtos retardan

tes de crescimentos variam de acordo com a espécie, a culti

var, a dosagem, o estádio de desenvolvimento das plantas, 
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além dos fatores ambientais (ROJAS et alii, 1974 e SHANNON 

& ROBINSON, 1979). 

Entretanto COSTA & PINTO (1977) ressaltaram 

que a alteração da expressão sexual com substâncias químicas 

e hormonais, só se dá a nível fisiológico. Sua expressão s~ 

xual continua sendo determinada hereditariamente, interagin-

do com as condições ambientais nas quais as plantas estão se 

desenvolvendo. 

2.3. HORMÔN I OS E'ND6GENOS E A EXPRESSA0 SEXUAL NO 

GÊNERO CUc.um,,t.6 

Nas plantas de pepino e melão, segundo ATSMON 

& GALUN C19621, FUJIEDA !I citado por ROBINSON et alii (l969), 

e KARCHI (19701 as gemas florais no inÍcio de sua ontogênese, passam 

por um estágio bissexual apresentando primÓrdios florais nos- quais 

os órgãos masculinos e femininos são uniformemente desenvol-

vidos e que a diferenciação destes pode ser governada por um 

equilíb.rio hormonal durante o desenvolvimento da planta. 

ATSMON et alii (1968), estudando exsudatos de 

raízes de pepino, observaram que as plantas monóicas e andr~ 

monóicas apresentaram níveis de giberelina superiores às das 

!/FUJIEDA, K.A. A genecological study on the differentiation 
of sex expression in cucumber plants. Kurume Hort. Res. 
Res. Sta. BulI, Ser. D, 4: 43-46, 1966. 
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. ~ plantas ginóicas. HEMPHILL et alii (1972) notaram que o ma

ximo de conteúdo de giberelina correspondeu à fase de dife

renciação floral, concluindo que os níveis de giberelina en

dógena tem alguma implicação na regulação da expressão do se 

xo. Os mesmos autores estudando o conteúdo de giberelina em 

sementes de pepino monóico e andromonóico, encontraram al 

tos teores de giberelina em comparação com as sementes de p~ 

pino ginóico e que as giberelinas alcançaram seu ponto máxi

mo de atividade uma semana após germinação. Estudos feitos 

por WITTWER & BUKOVAC (1958) concluíram que aplicação das 

AG2 , AG4 , AG7 , AG
9 

e AG13 promoveu maior proporção ele flores mas

culfrms em pepino monóico e ginóico. 

PIKE & PETERSON Cl9691, verificaram que a apli 

caça0 de giberelina AG4/AG
7 

na concentração de 50 ppm, obti

veram os melhores resultados na alteração da expressão do se 

xo em pepino em comparação com a AG3 na concentração de 1000 

ppm, que provocou estiolamento e fragilidade de plantas.~ 

et alii Cl964i estudando a eficiência de várias giberelinas 

na variação do comprimento do hipocótilo de pepino, concluí

ram que a ordem de eficiência das giberelinasfoi AG7 , AG 4' AG9 , 

AG
1

, AG2 , AG3 , AG
6

, AG
5

, e AGa, sendo que as giberelinas AG
1

, 

AG2 , AG 3 , e as giberelinas AG
6

, AG
5

, foram -eficientemente 

iguais entre si, enquanto que a giberelina AGa foi pratic~ 

te ineficiente na alteração da expressão do sexo em pepino. 

Em melão, HEMPHILL et alii Cl972) observaram 

que as linhas monóicas e andromonóicas mostraram deficiên-
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cias de giberelinas, em comparaçao com as linhas hermafrodi 

tas e ginóicas, contrariamente ao que se observa em pepino. 

LAIBACR & KRIBBEN Y citados por NITSCH etalii (19 52) 

foram os primeiros a trabalharem com auxinas as quais estimu 

laram a produção de flores femininas nos prirreiros nós em pepino, com 

sua aplicação na forma de pasta. 

Segundo REHM (1952), HESLOP-HARRISON (1957) e 

GALUN (1957), as aplicações de auxinas exogenamente aumenta-

r am a proporção de flores femininas, contudo MEI'IDIERI et alii 

{l963 e 1964} es,tudando aplicações de auxinas em pepino, re~ 
I 

saltaram que as auxinas não aumentaram as flores femininas 

e sim diminuiram as flores masculinas. 

GALUN et alii (1965) verificaram que as plan-

tas hermafroditas de pepino apresentaram maiores conteúdos de 

auxinas, em relação as plantas andromonóicas, tanto nas fo-

lhas quanto em botões florais, concluindo que os níveis de 

auxinas endógenas podem influir na regulação da expressão do 

sexo. 

ZIMMERMAN & WILCOXON Y citados por SHANNON 

e de la GUARDIA (1969), concluíram que a liberação do etile-

no nas plantas pode ser estimulada pela aplicação de auxi-

nas. Afirmações similares feitas por BURG & BURG U966), FUCHS 

!/LAIBACH, F. & KRIBBEM, F. Der Einfluss von Wachsteff auf 
die Bildung mânnlicher und Blüten bei einer monôzischen 
Planze. BER. Dent. Ges., Berlin, 62: 53-55, 1950. 

~/ZIMMERMAN, P.W. & WILCOXON, F. Contrib - Boyce Thompson 
Imt. YONKERS, 7: 209, 1935. 
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& LIEBERMAN (1968), MORGAN & HALL (1964) e SHANNON· e de la 

GUARDIA (1969), indicam que o ácido indolacético (AIA) e o 

ácido naftaleno acético (ANA) induzem a produção de etileno 

nas plantas. 

RUDICH et alii (1972a). ressalta que a evolu

çao do etileno nas partes de plantas ginóicas de pepino nos 

botões florais, foram maiores que em plantas monóicas. Em 

sementes germinadas a evolução do etileno sempre foi menor 

em plantas andróicas que nas plantas monóicas e ginóicas e 

que o pico de evolução do etileno em plantas ginóicas foi no 

aparecimento dos botões florais pistilados{RUDICH et alii 

1976). BYERS et alii (1972) tinha obtido o mesmo resulta

do ou a mesma resposta em melão, que os trabalhos de RUDICH 

et alii (19761 em pepino. 

Autores como ATSMON et alii (1968), IWAHORI 

et alii (~969L BYERS et alii (1972) e ROJAS et alii (1974), 

sugerem que em cucurbitáceas, o balanço dos níveis endógenos 

de auxinas e giberelinas, é que determina o tipo de flor ~ 

to ao sexo, quando próximo ao processo fisiológico de dife

renciação floral. 

Já RUDICH. et alii (l972b) e RUDICH et alii 

(1976>- sugerem que o balanço dos fito-hormônios etileno, au

xina, ácido anscísico e giberelina, estariam envolvidos na 

regulação da determinação sexual em pepino; os três primei

ros promoveriam a feminilidade e o último promoveriam mascu

linidade. 
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2.4. O ETHEPHON (ácido 2-cloroetilfosfônico) 

o ethephon é um regulador de crescimento co-

nhecido pelo nome comercial Ethrel, produto este, sintetiza-

do pela General Aniline Film Corporation's Central Research 

Laboratory (COOKE & RANDALL, 1968). 

Conforme KABACHNIK & ROSSIISKAYA!/ citados 

por WILDE (1971), o ethephon foi sintetizado pela primeira 

vez em 1946 e tem sido estudado numerosos processos de cres-

cimento ou desenvolvimento de plantas cultivadas, inclusi-

ve na mudança da expressão de sexo das espécies das famílias 

das cucurbitáceas. 

MAYNARD & SWAN 2/, citados por YANG (1969) co~ 

tataram que o ethephon libera o etileno em sua composição. No 

tecido das plantas o etileno é liberado a nível celular ou 

em um meio básico com um pH mínimo de 5,0 (WARNER & LEOPOLD, 

1967 e 1969). O etileno apresenta-se na forma de gás e que 

é produzido constantemente pelas plantas e liberado para at-

mosfera (ABELES, 1972). 

Com o aparecimento do ethephon corno gerador 

de etileno, que apresenta-se na forma líquida, o etileno ga-

l/KABACHNIK, M. & ROSSIISKAYA, P.A. Organophosphorus com
pounds. I reaction of ethylene oxide with phosphorus tri 
chloride. Izvest. Akad. Nauk. S.S.S.R. otde/Khin. Nauk 
406: 295-304, 1946. Chim. Abstr. Easton, 42: 7241. 

~/MAYNARD, I.A. & SWAN, J.M. Organo-phosphorous compounds. 
I. chloroalkylphosphonic acid as phosphorylating agents. 
Australian J. Chem., Melbourne, 16: 596-608, 1963. 
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soso tornou-se de uso inconveniente para tratamento de plan

tas devido a sua manipulação complexa e inflamabilidade, em

bora ambos os produtos sejam efetivos na manipulação da ex

pressa0 do sexo em plantas (QUEBEDEAUX & BEYER, 1972). 

A degradação do ethephon com a liberação do 

etLl .. eno, segundo COOKE & RANDALL (1968), se dá de forma len

ta e gradual a nível celular, porque o pH do citoplasma das 

células das plantas é maior que 4,1, nao chegando a ser ex

cessivamente básico, o que permite que a degradação seja len 

ta. 

2.5. O uso DO ETHEPHON NO G~NERO Cucuml~ 

No gênero Cucuml~ e até mesmo entre outras es 

pécies de cucurbitáceas, o pepino foi o primeiro a ser utili 

zado para estudos com ethephon, que por sinal apresentou õti 

mos resultados na mudança da expressão do sexo (McMURRAY & 

MILLER, 1968>-. 

Os modos de aplicações do ethephon rum plantas 

consistem ria pulverização de uma solução aquosa do 

nos pontos de crescimento e em toda a superfície das 

tas. Segundo WILDE (1971), a aplicação do produto 

produto 

plan

deve ser 

efetuada no pepino no estádio de plântulas, quando estas apr~ 

sentarem de uma a cinco folhas definitivas. 

LOWER et alii (1970) realizaram aplicações em 
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plântulas nos estádios de uma a doze folhas definitivas, e 

os estádios de duas, quatro, seis, oito e dez folhas obtive 

ram os melhores resultados. IWAHORI et alii (1970) não obti 

veram sucesso nas aplicações de ethephon em pepino no está

dio cotiledonar, mas sim no estádio de primeiras folhas defi 

nitivas. CANTLIFFE & ROBINSON (.19701 aplicando o ethephon 

no solo, em casa de vegetação, obtiveram maior prolongamento 

da ação do ethephon no florescimento do pepino. Em um en

saio semelhante, em condições de campo, com aplicações de 

ethephon nas partes foliares e no solo, CANTLIFFE & PHATAK 

(1974) observaram que a aplicação no solo não obteve o mesmo 

sucesso que nas folhas, pois o produto é rapidamente perdi

do pela movimentação do ar e presença de microorganismos no 

solo. 

Estudando a aplicação de ethephon em espécies 

de cucurbitáceas, LOWER & MILLER (1969) afirmaram que o pro

duto geralmente causa atrofia nas plantas e um aumento de fIo 

res pistiladas acompanhadas por uma diminuição ou eliminação 

de flores estaminadas, e os efeitos são mais evidentes à me

dida que aumenta a concentração do produto e o número de 

aplicações realizadas. 

Segundo ROBTNSON et alii C19691, a aplicação 

do ethephon não influencia antes da diferenciação do sexo da plânta 

e Sim após o inIcio da diferenciação do sexo. Portanto, a eficácia do 

ethephon nao dá-se a aplicação e liberação se o etilEno cessar 

antes do processo de iniciação floral no pepino. Os mesmos 
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autores nao oDservaram efeitos do ethephon na expressa0 se

xual quando da imersão das sementes em solução por duas ho

ras antes do plantio. Somente a partir do estádio cotiledo 

nar é que houve sucesso. 

As doses de ethephon que apresentaram maisef! 

cientes na tendência da produção de flores femininas em pepino fo

ram as concentrações de 100 a 500 ppm, segundo McMURRAY & 

MULLER (1968 e 1969), RUDICH et alii (1969 e 1970), SIMS & 

GLEDHILL Cl969), LOWER et alii (1970) e KARCHI & GJVERS (1972). 

Mesmo com 50 ppm IWAHORI et alii (1969) obtiveram efeitos 

positivos, mas abaixo desta concentração não obtiveram ten

dência para produção de flores femininas. 

o tratamento com ethephon em pepino monóico 

altera a seqüência nodial de flores. Nos nós basais ocorre 

urna concentração de flores pistiladas e as flores estamina 

das so aparecem nos nós superiores (McMURRAY & MULLER,1968). 

O ethephon tem inibido a produção de -fiores 

masculinas até o 189 e 199 nó consecutivo da haste princi

pal, segundo McMURRAY (1968, 1969) e ROBINSON et alii (1969). 

Quando o ethephon foi aplicado no estádio de 29 e 39 folhas 

definitivas, o efeito no florescimento durou duas semanas ou 

até o 89 nó consecutivo. CHURATA-MASCA (1973) aplicando 500 

ppm de ethephon em pepino Aoday atrasou a produção de flores mas

culinas até- o 129 nOi 500 ppm de ethephon e mais urna dose de 

250 ppm após 13 dias, atrasou a produção de flores masculinas até 

o 299 nós, e 500 ppm e duas ou mais aplicações de ethephon a 
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cada espaço médio de 13 dias nao se verificou flores masculi 

nas nos 359 primeiros nos. 

RUDICH et alii (1970), IWAHORI et alii (1969) 

e LOWER e MULLER (1969), verificaram que o ethephon a~tou 

o número de flores femininas e causou produção precoce das 

mesmas, mà~s a medida que foram aumentando as concentrações 

acima de 500 ppm de ethephon, houve retardamento no . .. . 
lnlClO 

da produção das flores femininas, além de uma acen 

tuada inibição das hastes no pepino. Resultados semelhantes 

foram observados nos trabalhos de CHURARA-MASCA (1973). 

ROBINSON et alii (~969) observaram que culti-

vares de pepino andromonóicos submetidos a aplicação de ethe 

phon produzem flores pistiladas e ou hermafroditas nos nos 

basais, e quando desaparece os efeitos do produto, voltam o 

surgimento das flores estaminadas. 

A aplicação de ethephon em plantas andróicas 

de pepino induz a produção de flores pistiladas, tornando-as 

fenotipicamente monóicas, facilitando a manutenção de linhas 

andróicas por semente (AUGUSTINE & ~ER, 1972; AUGUSTINE et 

alii, 19731-. 

IEZZONI & PETERSON (1981>- trabalhando com plan 

tas hermafroditas de pepino, verificaram que a aplicação de 

ethephon inibiu o desenvolv~mento das anteras nas primeiras 

flores produzidas, o que eliminou a necessidade de emascular 

as flores quando da hibridação. 

Segundo trabalhos de GEORGE (1971), os trata-
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mentos com ethephon em·cultivares de pepinos monóicos tive

ram respostas variáveis. As cultivares Wisconsin, Ashley e Spot 

Free responderam de forma signi ficati va na tendência da prod~ 

ção de flores femininas, enquanto as cultivares Tokyo e Marke 

tmore não responderam a ação do ethephon, para inibição de 

flores masculinas. Os mesmos resultados foram observados por 

PHATAG (19721 quando da aplicação de ethephon em cultivares 

de pepinos de conserva. 

O ethephon tem provocado o retardamento e di

minuição do crescimento de plantas. IWAHORI et alii (1969) 

constataram que as plantas de pepino tratadas com doses de 

50 e 100 ppm de ethephon, apresentaram encurtamento dos in-

ternódios das hastes. SIMS & GLEDHILL (1969) constataram 

que a dose de 500 ppm de ethephon causou nanismo nas plan

tas e RUDICH et alii (.1970) observaram que a dose de 500 ppm 

diminuiu o número de nós e a dose de 1000 ppm de ethephoncau 

sou acentuado nanismo e amarelecimento das plantas de pepi

mo. CHURATA-MASCA (~9731 verificou que a dose de 500 ppm 

de ethephon seguida de quatro aplicações de 250 ppm, com in

tervalo médio de 13 dias, foi responsável por redução de cer 

ca de 50% na altura das plantas e no comprimento médio dos 

internódios de pepino. 

Outros autores também constataram encurtamen 

tos dos internódios de plantas tratadas com ethephon, como 

KARCHI & GOVERES (.1972) que verificaram que as doses de al

tas concentrações de ethephon causaram encurtamentos das has 

tes e desenvolvimento de hastes laterais em pepino. 
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Em pepinos monóicos a produção de frutos éco~ 

seqüência direta do aumento de flores femininas. McMURRAY & MULLER 

(1969) obtiveram aumentos de produção em valor/acre de pepi-

no de picles com aplicação de ethephon. CANTLIFFE & PHATAG 

(1972) obtiveram resultados semelhantes, enquanto que CHURA

TA-MASCA (1973)_ observou que as aplicações de doses crescen-

tes de ethephon não alteraram a produção de frutos por plan

tas, mas as doses sucessivas de 250 ppm de ethephon diminui-

ram o peso médio de frutos maduros. KARCHI & GOVERS (1972) 

verificaram um aumento no número de flores femininas, mas uma 

redução na fixação dos frutos com aplicações de ethephon em 

pepino, e sugeriram que um aumento do número de polinizad~ 

res naturais Cabelhasl e uma melhor nutrição das plantas po-

deriam resolver tal problema. 

GEORGE (1971) estudando a feminilidade em pe-

-pino sob açao do ethephon, explicou que as respostas do pe-

pino monóico às aplicações de ethephon são devidas a altera

ção do sistema genético afetando a tendência de expressão s~ 

xual e sugeriu que o ethephon tem influência sobre o gene 

Acr, estimulando a produção de flores femininas. 

Quanto às sementes, RORINSON et alii (1969 ) 

e CHURATA-MASCA (~9731 concluíram que as aplicações de ethe-

phon em pepino, não alteraram a viabilidade das sementes. 

O efeito da aplicação do ethephon em melão não 

foi tanto estudada quanto no pepino. BYERS et alii (1972) 

evidenciaram que o etileno é o regulador natural da expres

são sexual do melão. 
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A aplicação de ethephon em linhas andromonói 

cas de melão, do mesmo modo que em pepino, promove a forma

çao de flores pistiladas e/ou hermafroditas, principalmente 

nos nós basais, ao invés de flores estaminadas (RUDICH et 

alii, 1969; KARCHI, 1970; LIPPERT et alii, 1970; RUDICH et 

alii, 1970; SHIMOTSUMA & JONES, 1970 e ROJAS et alii, 1974). 

LEE & JANICK C1978) promoveram cruzamentos naturais de li

nhas andromonóicas de melão com aplicações de ethephon, mas 

nao conseguiram completo ginoicismo para produção de semen

tes híbridas. 

Segundo McMURRAY & MULLER (1969), KARCHI (1970) 

e LOY (1971)_, a aplicação de ethephon em linhas monóicas _de 

melão apresentam as mesmas respostas que as linhas monóicas 

do pepino, com produção de flores pistiladas nos nós basais. 

LOY C19781 e LOY et alLi (~9791 verificaram que linhas gino

monóicas quando tratadas com ethephon, prolongaram a produ

ção de flores pistiladas, facilitando a produção de híbrIDOs. 

KARCHI (1970) observou que a aplicação de etl1~ 

phon em plantas hermafroditas de melão, promoveu a produção 

de flores pistiladas, e flores hermafroditas comum 

grau de inibição da formação de anteras. 

certo 

As plantas de melão tratadas com ethephon, pro 

porcionaram a produção inicial de flores femininas e inibi

ram em até 29 dias o aparecimento de flores masculinas, faci 

litando a produção de sementes híbridas com polinização aber 

ta (SANKIN et alii, 1980). 



21. 

Quanto ao&modos, ~pocas, doses e concentra 

çoes de ethephon utilizadas para o melão são praticamente as 

mesmas utilizadas para o pepino. 

Em maxixe, não foram encontrados estudos com 

referência a utilização de ethephon. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. LOCAL DA INVESTIGAÇÃO 

o presente trabalho foi conduzido em condi~s 

experimentais de campo na Unidade Estadual de Pesquisa da E~ 

presa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Mato Grosso S.A. 

no municipio de Várzea Grande, MT, latitude 150 32'30 11 5. 

3.2. MATERIAIS DE MAXIXE (ÇUc.urni4 a.ngultia. L.} 

Foram utilizados para todos os experimentos, 

duas fOpulaçõ es endogâmicas S 4' Mx3 (Castanhal) e Mx29 (João 

Pessoa), com caracteristica de ciclo precoce e tardio, res

pectivamente, cedidas pelo Setor de Melhoramento de Hortali

ças do Departamento de Genética - ESALQjUSP, Piracicaba, SP. 

3.3. O ETHEPHON (Ecido 2-cloro-etil-fosfônico) 

Nos experimentos foi utilizado a formulação 
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comercial 11çuida ETHRELL 240, contendo 24% do principio ati 

vo, fabricado pela Union Carbide do Brasil Ltda. 

3.4. PROCEDIMENTOS NO PREPARO DAS MUDAS J INSTALAÇOES 

DOS EXPERIMENTOS E PRÁTICAS CULTURAIS 

As mudas de maxixe foram preraradas mediante 

a germinação das sementes em placas de Petri com papel toa

lha devidamente umedecido, mantido numa sala escura. Após 2 

a 4 dias as sementes eram transferidas para copos de 300 ml, 

contendo substrato preparado na proporção de 2: I de terra de 

cultura e esterco curtido. 

Os transplantes das mudas para o campo defini 

tivo foram efetuados nos per iodos compreendidos entre 23 a 

25 dias após semeadura. ° espaçamento utilizado nos exreri

mentos foram de 2 metros entre linhas e 2 metros entre rlan

tas e a adubação básica foi de_l kg de esterco de curral cur 

tido e 30 g da fórmula 4-14-8 de N, P 20 5 e K20, respectiva

mente, incorporados na cova. 

utilizou-se a irrigação por aspersão nos expe 

rimentos I e LI e nos experimentos III e IV a irrigação arti 

ficial não foi necessá~ia. 

Procedeu-se uma adubação de cobertura de sul

fato de amônio, 15 g por planta aos 35 a 37 dias após semea

dura, e pulverizações sistemáticas com parathion C3 mlll de 
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água) mancozeb (1,6 g/l de água) a cada 5 dias, até o final 

do ciclo. Também foram efetuados duas capinas manuais para 

cada experimento. 

3.5. APLICAÇÃO DO ETHEPHON 

o ethephon foi aplicado via pulverização, uti 

lizando-se uma solução aquosa nas concentrações pré-estabele 

cidas juntamente com o espalhante adesivo Extravon, na dose 

de 0,1 ml por litro de solução. As pulverizações foram fei

tas visando molhar toda a superfície das folhas e ramos, pd~ 

cipalmente os pontos de crescimento das plantas. 

As aplicações do ethephon foram efetuadas em

pregando os pulverizadores marca Brudden, Pl e P5-Sprayer. 

3.6. DESCRIÇÃO DOS EXPERiMENTOS 

3.6.1. EXPERIMENTO I. Efeitos de doses crescentes e 

únicas de ethephon na modificação da 

expressa0 do sexo em maxixe 

A semeadura foi realizada no dia 10 de agosto 

de 1987, e após dois dias as sementes pré-germinadas 

transferidas para os vasos plásticos. 

foram 
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A aplicação do ethephon nas doses de O, 50, 

100, 200 e 400 ppm foram aplicadas no estágio de primeiro~ 

de folhas verdadeiras no maxixe, no dia 18 de agosto de 1987. 

Em 4 de setembro de 1987, as plantas foram 

transplantadas para o campo. Foi utilizado o delineamento 

fatorial com 5 repetições e 5 tratamentos e 2 populações e 

as parcelas constaram de cinco plantas. 

Os dados coletados foram, números de dias pa

ra antese da primeira flor masculina, número de dias para an 

tese da primeira flor feminina e proporção de flores masculi 

nas para femininas. 

Os dados foram coletados até o 569 dia após a 

semeadura do maxixe e transformados em médias de 5 

para as parcelas dos tratamentos. 

plantas 

3.6.2. EXPERIMENTO 11. Efeitos de doses crescentes 

e sucessivas de ethephon na expressão do sexo 

e frutificação do maxixe 

Procedeu-se a semeadura em 15 de setembro de 

1987 e a transferência das sementes pré-germinadas para os 

vasos plásticos ocorreu dois dias após semeadura. 

A primeira aplicação de ethephon ocorreu em 

22 de setembro de 1987, quando as plantas estavam no estádio 

cotiledonar com uma dose de 200 ppm de ethephon para todos 

os tratamentos, exceto para as testemunhas. 
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Os tratamentos aplicados neste experimento es 

tão ordenados na Tabela 1. 

Tabela 1. Tratamentos crescentes e sucessivos de ethep10n ap~ 

Tratamentos 

cados nas populações Mx3 e Mx29 de maxixe. 

em ppm. 

Datas das aplicações (1987) 

Doses 

22/09 30/09 08/10 16/10 

Testern.mha O O O O 

Ethefhon 200 ppn, 1 vez 200 50 50 50 
+ (50 ppn, 3 vezest 

Ethefhon 200 ppn, 1 vez 200 100 100 100 
+ (100 ppn, 3 vezest 

Ethefhon 200 ppn, 1 vez 200 200 200 200 
+ (200 ppn, 3 vezesl 

Ethefhon 200 ppn, 1 vez 200 4QQ 40.0 4QQ 
+ (400 ppn, 3 vezest 

Os transplantes das plantas das populações de 

maxixe para o campo foi realizado em 11 de outubro de 1987. 

Foi utilizado o delineamento experimental fa

torial com 4 repetições, 5 tratamentos, 2 populações. As par 

celas constaram de cinco plantas. 

Os dados estudados foram: número de dias para 
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antese de primeira fiôr masculina, número de dias para ante

se da primeira flor feminina, número de flores masculinas p~ 

ra femininas, comprimento de plantas, número de frutos por 

planta e peso de frutos por planta. 

As coletas dos dados quanto ao florescimento e 

ao comprimento de plantas foram efetuadas até aos 56 dias apSs 

a semeadura, em 11 de novembro de 1987, enquanto que para f~ 

tificação os dados foram coletados até 15 de dezembro de 

1987. Os frutos foram coletados quando maduros. 

3.6.3. EXPERIMENTO III. Efeitos de doses sucessivas 

de ethephon na expressa0 do sexo e 

frutificação do maxixe 

A semeadura procedeu-se em 3 de novembro de 

1987 e as sementes germinadas foram transferidas para vasos 

plásticos três dias após semeadura. 

A primeira aplicação de ethephon ocorreu em 

9 de novembro de 1987, com uma dose inicial de 200 ppm de 

ethephon na fase cotiledonar para todos os tratamentos, ex

ceto para testemunha. 

Foram ci.nco os tratamentos empregados, descri 

tos na Tahela 2. 



Tabela 2. Tratamentos sucessivos de ethephon aplicados nas populações Mx3 e Mx29 de ma 

xixe. Doses em ppm. 

Datas das aplicações (1987) 

Tratamentos 

09/11 17/11 25/11 03/12 11/12 19/12 27/12 

Cose O - Testat1l.ll1ha O O O O O O O 

Cose 1 - 200 ppn de ethephon 200 100 O O O O O 
+ (100 ppn, 1 vezl 

Cose 2 - 200 ppn de ethefhon 200 100 100 O O O O 
+ (100 pp:n, 2 vezesl 

Cose 3 - 200 ppm de ethephon 200 100 100 100 100 O O 
+ (100 ppn, 4 vezesl 

Dose 4 - 200 ppn de ethephon 200 100 100 100 100 100 100 
+ (100 ppn, 6 vezes) 

N 
(X) 
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o experimento foi transplantado para o campo 

em 9 de dezembro de 1987. Seguiu-se o delineamento experi

mental fatorial com 4 repetições, 5 tratamentos e 2 popula

çoes e as parcelas constaram de cinco plantas. 

Os dados anotados foram: número de dias para 

antese da primeira flor masculina, número de dias para ante

se da primeira flor feminina, número de flor masculina, núm~ 

ro de flor feminina, proporção de flores masculinas para fe

mininas, comprimento de plantas, número de frutos por plan

ta, peso de frutos por planta, peso médio de frutos e numero 

de sementes por fruto. 

Os dados quanto ao florescimento das popula

çoes de maxixe foram coletados até a data de 4 de janeiro de 

1988 e os dados de comprimento de planta foram coletados no 

dia 4 de janeiro de 1988, enquanto que a coleta dos dados pa 

ra frutificação foram tomados até o dia 24 de janeiro de 

1988. 

3.6.4. EXPERIMENTO IV. Efeitos da aplicação do 

ethephon na expressão do sexo nos diferentes 

estádi.os de crescimento do maxixe 

A semeadura das duas populações de maxixe, foi 

feita em 16 de novembro de 1987 e a transferência das semen-

tes germinadas para os vasos plásticos foi feita três 

após semeadura. 

dias 
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Os tratamentos compreenderam os estádios ini

ciais de crescimento das plantas (cotiledonar, primeiro, se

gundo, terceiro e quarto par de folhas) nas quais se inicia

ram as aplicações de ethephon, além da testemunha (sem apli

cação de ethephon). 

As aplicações de ethephon nos tratamentos ini 

ciaram-se em 23 de novembro de 1987 no estádio cotiledonar 

e os outros estádios com as datas de aplicações estão indic~ 

dos na Tabela 3. Para a primeira aplicação de ethephon para 

todos os tratamentos, utilizou-se de 200 ppm de ethephon, e~ 

quanto que nas 6 aplicações restantes foram utilizadas doses 

de 100 ppm de ethephon a cada 8 dias, com excessao para os 

estádios de 29, 39 e 49 par de folhas que receberam 5 aplic~ 

ções de 100 ppm de ethephon. 

O experimento foi transplantado para o campo 

em 15 de dezembro de 1987. Foi utilizado o delineamento ex

perimental fatorial em blocos casualizados com 5 tratamentos, 

2 populações e 4 repetições. As parcelas constaram de cin 

co plantas. 

Os dados coletados foram: número de dias para 

antese da primeira flor masculina, número de dias para ante

se da primeira flor feminina e proporções de flores masculi

nas para femininas. 

Os dados quanto à proporçao de flores masculi 

nas para femininas e antese das flores masculinas foram cole 

tados até o dia 28 de janeiro de 1988. 



Tabela 3. Aplicações sucessivas de ethephon nos tratamentos das populações Mx3 e Mx29 

e as respectivas datas (a) 

SequênCias Tratamentos ou estádios de crescimento 

de Doses de 
ap~ica- ethephon Teste- Coti1e 19 par 29 par 39 par 49 par 
çces munha donar de folhas de folhas de folhas de folhas 

]a 200 ppm ?3 26 01 06 10 

11/87 11/87 12/87 12/87 12/87 

t- IDO ppm 
01 04 09 12 18 

12/87 12/87 12/87 12/87 18/87 

:fi- 100 ppm 09 12 17 20 26 

12/87 12/87 12/87 12/87 12/87 

Q 100 ppm 17 20 25 28 03 

12/87 12/87 12/87 12/87 01/88 

rJ 100 ppm 25 28 02 05 ~ 

12/87 12/87 01/88 01/88 01/88 

@ 100 ppm 02 05 10 13 19 

01/88 01/88 01/88 01/88 01/88 

f- 100 ppm 10 -1l 
01/88 01/38 

(a) Numerador: dia 
Denominador: mês/ano 

Lv 
f-' . 



3.7. OBTENÇÃO DOS DADOS EXPERIMENTAIS 

Número de Dias para Antese da primeira 

Masculina e Feminina - corresponde ao número médio de 

32. 

Flor 

dias 

da semeadura até a abertura da primeira flor masculina ou fe 

mina, observados em cinco plantas por parcela. 

Número de Flores Masculinas e Femininas - cor 

responde ao número médio do total de flores masculinas ou fe 

mininas observados durante o ciclo da planta, em parcelas~ 

tendo cinco plantas. 

proporção de Flores Masculinas para Femini-

nas - corresponde ao número médio total de flores masculinas 

dividido pelo número médio total de flores femininas. 

Número de Frutos por Planta - corresponde ao 

número médio de frutos produzidos por planta da parcela ori

undos das flores femininas contadas. 

Peso de Frutos por ?lanta - corresponde ao pe 

so médio total de frutos colhidos por parcela. 

Peso Médio por Frutos - corresponde ao 

médio por fruto colhido das plantas da parcela. 

peso 

Número de Sementes por Frutos - corresponde ao 

número médio de sementes obtido através da média de oito 

frutos por parcela, amostradas ao acaso. 

Comprimento de Plantas - corresponde ao com

primento médio de cinco plantas das parcelas obtidas das men 

suraçoes das ramas primárias e secundárias. 
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3.8. ANÁLISE ESTATfsTICA 

Os dados obtidos foram analisados através de 

análise de variância com comparação entre as médias através 

do teste de Tukey, segundo PIMENTEL GOMES (1982). 

Na apresentação dos dados de todos os experi

mentos os valores analisados não foram transformados. 
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-
4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.2. EXPERIMENTO li EFEITOS DE DOSES CRESCENTES E ÓNICAS 

DE ETHEPHON NA MODIFICAÇAO DA EXPRESSA0 DO 

SEXO EM MAXIXE 

Os caracteres em estudo, numero de dias para 

antese da primeira flor masculina e número de dias para ante 

se da primeira flor feminina, mostraram-se altamente signif! 

cativas entre os tratamentos, na análise da variância (Tabe-

la 41, enquanto que para proporção de flores masculinas para 

femininas, não houve significância com relação as doses cres 

centes e únicas de ethephon. Para populações a análise da 

variância demonstra que no número de dias para antese da pri 

meira flor masculina e proporção de flores masculinas para 

femininas houve significância pelo teste de F ao nível de 5% 

e 1%, respectivamente, e não havendo significância para an-

tese feminina. 

Na comparaçao dos valores médios dos dados en 

tre duas populações (Tabela 5>- houve diferenças significat! 

vas entre as populações Mx3 e Mx29 para numero de dias para 



Tabela 4. Valores de significância dos quadrados médios e coeficientes de variação da análise da va

riância dos dados relativos a doses crescentes e únicas de ethephon (O, 50, 100, 200 e 400 

pp:n) em duas populações de maxixe, Mx3 e Mx29. Várzea Grande, MI', 1987. 

FV 

Blocos 

Tratarrentos (d. :ethephon) 

Test.j doses ethephon 

Entre doses ethephon 

Populações 

Trat. x Pop. 

Resíduo 

c.V. (%) 

ns: não significativo 

G.L. 

4 

4 

1 

3 

1 

4 

36 

Antese da l~ 
flor masculina 

(n9 dias) 

3,5863 

131,83** 

89,74** 

145,85** 

19,908* 

4,3l87ns 

4,007 

5,03 

*. significativo ao nível de 5% pelo teste de F 

**: significativo ao nível de 1% pelo teste de F 

Q.M. 

Antese da l~ 
flor feminina 

(n9 dias) 

3,0377 

93,234** 

63,14** 

309,8** 

l7,70lns 

2,155ns 

4,9111 

5,22 

Proporção 
de flores 
õ/~ 

1,2729 

2,7094ns 

17,346** 

O,548ns 

1,0976 

27,14 

w 
U1 
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". 
antese da primeira flor masculina e proporçao de flores mas-

culinas para femininas e não havendo diferenças para antese 

feminina. Isto explica a característica de precocidade da po 

pulação Mx3 em relação a Mx29, bem como o maior valor da pro 

porção de flores masculinas para femininas, conforme observ~ 

do na Tabela 5. Apesar destas diferenças biológicas, as po

pulações Mx3 e Mx29 de maxixe, mostraram-se bastante sernelhan 

tes sob a ação do ethephon. 

Quanto aos tratamentos doses de ethephon, na 

comparaçao das médias das duas populações (~abela 5), obser-

va-se que o produto provocou atrasos tanto nos dias para an-

tese da primeira flor masculina e da feminina, de acordo com 

o aumento das concentrações aplicadas, mas não alteraram a 

razão de proporção das flores masculinas para femininas. Ap~ 

sar de o ethephon ter causado efeitos de retardamento no de-

senvolvimento normal do maxixe, como acontece nas espécies 

de cucurbitáceas, conforme relata LOWER & MILLER <.19691, nao 

houve tendência do aumento de flores pistiladas como era de 

se esperar. Este resultado também pode ser explicado pelo 

trabalho feito por GEORGE (~9711 quando observou que dos vá-

rios cultivares de pepino testado com ethephon para a rever-

são do sexo, dois não responderam a ação do produto, con-

cluindo que a resposta a ação do ethephon variar entre varie 

dades ou mesmas espécies. 



Tabela 5. Valores médios dos dados relativos a doses cresoontes e únicas de ethephon em duas IXJPula

ções de nexixe. Várzea Grande, Ml', 1987. 

Doses de 

ethephon 

(ppn) 

o 
50 

100 

200 

400 

Média das 
IXJPulações 

Antese l~ flor 
masculina 

Populações Médias 

Mx3 Mx29 Mx3+Mx29 

36,00 38,18 37,07 a 

36,60 38,45 37,52 a 

37,75 38,63 38,19 a 

~0,56 39,68 40,12 a 

44,79 47,06 45,92 b 

39,14A 40,4B 

Antese l~ flor proporção de flores 
feminina 

Populações Médias populaçCes Médias 

Mx3 Mx29 Mx3+Mx29 Mx3 Mx29 Mx3+Mx29 

39,55 39,19 39,37 a 4,698 4,142 4,420 a 

40,87 41,23 41,05 ab 4,902 3,754 4,328 a 

39,84 41,84 40,84 ab 4,264 3,244 3,754 a 

43,40 44,17 43,78 b 4,304 2';,c~82 3,643 a 

47,32 47,14 47,23 c 4,080 2,236 3,158 a 

41,86A 43,05A 4,450A 3,270B 

!Y As médias seguidas pelas mesmas letras maísculas na horizontal ou pelas mesmas letras minúsculas na 

vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey. 

W 
--..J 



4.2. EXPERIMENTO 11. EFEITOS DE DOSES CRESCENTES E 

SUCESSIVAS DE ETHEPHON NA EXPRESSA0 DO SEXO E 

FRUTIFICA~AO DO MAXIXE 

38. 

Em razao do insucesso do experimento I, em 

que as doses crescentes e únicas de ethephon não alteraram 

expressivamente a expressão do sexo no maxixe, foram feitas 

as seguintes modificações para este experimento: os tratame~ 

tos receberam uma dose inicial de 200 ppm de ethephon, apli

cados no estádio cotiledonar e mais 3 aplicações sucessivas 

dos tratamentos doses 50, 100, 200 e 400 ppm do produto, con 

forme item 3.6.2. 

A análise da variância (~abela 6) detectou di 

ferenças altamente significativa entre os tratamentos doses 

de ethephon para os caracteres em estudo: número de dias pa

ra antese da primeira flor masculina e primeira flor femini

na, número de flores masculinàs, número de flores femininas, 

comprimento de plantas, número de frutos por planta e peso 

de fruto por planta. Isto demonstra que as doses crescentes 

e sucessivas de ethephon proporcionaram alterações nos carac 

teres morfológicos vegetativos e de produção. As polulações 

Mx3 e Mx29 de maxixe obtiveram diferenças significativas en

tre si apenas quanto ao número de flores masculinas, enquan

to que as interações tratamentos versus populações mostraram 

-se significativas para os caracteres número de flores femi

ninas, comprimento de plantas, número de frutos por planta 



Tabela 6. Valores de significância dos quadrados nédios e coeficiente de variação da análise da vari~ 
cia dos dados relativos a doses crescentes e sucessivas de ethe};:hon a O, 200 + (50, 3 vezes) , 

200 +(100,3 vezes), 200 +(200,3 vezes) e 200 +(400,3 vezes) ppm nas populações Mx3 e Mx29 

de maxiXe. Várzea Grande, Mr. 

F.V. 

Bloco 
Tratanento (d.ethephon) 

PopulaçÕes 

Trat. x Pap. 

Test. vs doses et.heJ:bcn 

Entre doses ~ 

Trat./Pop. Mx3 " 

Trat./pop. MK29 

Reslduo 

c.V. (%1 

ns: não significativo 

" 

G.L. 

3 

4 

1 

4 

1 

3 

4 

4 

27 

Antese da 
1~ flor 

masculina 
(n9 dias) 

4,022 

.281,31** 

0,466ns 

7,755n9 
724,5** 

133,57** 

4,807 

4,83 

**: significativo ao nIvel de 1% pelo teste de F 

*: significativo ao nlvel de 5% pelo teste de F. 

Antese da 
1~ flor 
feminina 
(n9 dias) 

1,76 

184,31** 

Flores 
rnasculi
na (n9s) 

2393,5 

64~33,O** 

2,6317ns 23036,0** 

3, 8285ns 4590,8ns 
345,5** 110700,0** 

130,62** 48876,6** 

4,311 ·2132,4 

4,66 23,75 

Q.M. 

Flores 
, femininas 

(n9s) 

34,412 

2900,7** 

272,69ns 
580,41** 

1112,0** 
3497,0** 
1625,87** 

1855,3** 
71,304 

15,18 

Proporção Conprilrento 
de flores de plantas 
~ I~ (an) 

0,205 

4,952** 

1,118ns 

0,79ns 
11,3** 
2,92** 

0,3597 

17,25 

108,52 

2080,9** 

23,363ns 
257,86* 

4474,0** 
1283,26** 
1810,37** 

1283,26** 
85,435 

5,48 

Frutos por Peso de 
planta fn .. tos por 

(n9s) planta (g) 

2~533 17,739 

2080,9** 644830,0** 

54,17ns 131940,0ils 

550,92** 809880,0** . 
1175,0** 3U6000,0* 

3217,33** 7555666,0** 
1475,37** 3331858,37** 
1782,8** 3926266,6** 

52,640 77171,0 

17,61 0,68 

W 
\O 
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e peso de frutas por planta. 
0, 

Isto revela que as duas popul~ 

ções de maxixe comportaram-se de forma semelhantes sob a ação 

do ethephon, embora apresentando diferenças entre si dentro 

de alguns tratamentos em que os caracteres estudados nao ap~ 

sentaram interações significativas, tratamentos versus popu-

lações. 

Comparando-se as médias dos tratamentos dasdi 

ferentes doses de ethephon dentro das populações Mx3 e popu

lação Mx29, das médias das somas das populações Mx3 e Mx29, 

dentro dos tratamentos doses de ethephon entre as populações 

Mx3 e Mx29 e entre as médias das duas populações, pode-se 

ouservar diferenças significativas pelo teste de Tukey a 
.,. 

nl 

vel de 1%, conforme a análise de cada componente em estudo, 

contidos na Tabela 7a e 7h. 

Em relação a número de dias para antese da pri 

meira flor masculina, observa-se (Tabela 7a), nas comparações 

das médias entre as populações Mx3 e Mx29, que estas compoE 

taram-se de forma semelhantes quanto a ação do ethephon. Pa

ra os tratamentos doses de ethephon, as médias das duas po-

pulações demonstraram-se com tendência progressiva de atraso 

para antese da flor masculina, de acordo com o aumento das 

concentrações das doses cresceÍl~es e sucessivas de ethephon. 

As doses crescentes e sucessivas de 100, 200 e 400 ppm de 

ethephon foram as que causaram acentuados retardamentos que 

diferiram da testemunha e dose sucessiva de 50 ppm de ethe-

phon, com diferenças médias de 12,6 dias da testemunha. Seme 



'fabela 7a. Valores médios dos dados relativos a doses cresa:mtes e sucessivas de ethephon em duas popu 

lações de maxixe. Varzea Grande, MI', 1987. 

N9 dias pà.ra antese N9 dias para antese N""urrero flores masculina:; NÚ!rero flores femininas !);)ses de l~ flor masculina l~ flor fentiILU1a ' 

, ethe}XlOl1 

qpn) Populaçêes M9dias Populações M§dias Populaçees M§dias Populações Médias 

Mx3 MK29 MK9+Mx29 Mx3 Mx29 ,MK3+Mx29 Mx3 MK29 Mx3+MK29 Mx3 Mx29 Mx3+MK29 

O 35,39 38,37 ' 36,8sa 37,95 39,31 38,63a 361,1 238,2 299,7a 80,07aA 52,29bB 66,18 

200+(50,3 vezes) 40,94 42,08 5i,5lb 44,44 43,36 43,90b, 285,0 249,5 267,2ab 60,l3aB 79,57aA 69,85 

200+ (100, 3 Vezes 49,55 47,27 48,41c 41,15 41,65 41,40b 211,7 172,8 192,3bc 74,50aA 69,20abA 71,85 

200+(200, 3 vezes 49,35 50,10 50,22c 49,36 47,47 48,42c 145,7 93,4 119,5cd 44,70bA 33,91bA 39,31 
200+(400, 3 vezes) 50,20 49,67 49,94c 50,92 49,46 50,19c 88,7 98,3 93,Sd 32,82bA 3O,lSbA 30,99 

M§dias 45,28A 45,50A 44;76A 44,25A 2l8,4A l70,4B 58,25 53,02 

!Y As nédias seguidas pelas !lesmas letras maiúsculas na horizcntal ou, pelas !lesmas letras minÍsculas na vertical não diferem entre si 

pelo teste de Tukey. 

,j::>. ,..... 



42. 

lhantes resultados obteve McMURRAY (1968, 1969) com pepino, 

quando do aumento das concentrações das doses de ethephon, 

houve atraso progressivo no surgimento da primeira flor mas

culina. 

Quanto ao numero de dias para antese da pri

meira flor feminina, as populações Mx3 e Mx29 de maxixe tam 

bém comportaram-se de forma semelhantes, não diferindo entre 

si (Tabela 7a). Para doses de ethephon, na comparaçao das 

médias das duas populações, houve a tendência de atraso ini 

cial para ocorrência da flor feminina de acordo com o aumen

to das concentrações das doses sucessivas de ethephon. Nota

se que a dose sucessiva de 100 ppm de ethephon proporcionou 

um adiantamento significativo na antese feminina em relação 

as doses sucessivas de 200 e 400 ppm de ethephon, sendo es

tatisticamente diferente da testemunha e não diferente da do 

se sucessiva de 50 ppm de ethephon. As doses sucessivas de 

200 e 40.0 ppm de ethephon retardaram drásticamente o sur

gimento da primeira flor feminina, diferenciando-se da teste 

munha e dos demais tratamentos. Os autores IWAHORI et alii 

C1969>- e LOWER & MILLER (19691, verificaram semelhante com-

portamento em plantas de pepino, quando submeteram-na em di

ferentes concentrações de ethephon. Na Figura 1 pode-se obseE 

var a evolução do surgimento das flores masculinas e das fIo 

res femininas nas plantas de maxixe, sob a ação das doses cres 

centes e sucessivas de ethephon. Na dose sucessiva de 50 

ppm de ethephon não houve alteração vislvel no florescimento 
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Figura 1. Efeito de doses crescentes e sucessivas de ethephon 

no florescimento de maxixe. Várzea Grande, MT, 1987. 
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das plantas em relação à testemunba, enquanto que nas doses 

sucessivas de 200 e 400 ppm de ethephon houve um acentuado 

retardamento, tanto do inicio da antese das flores masculi

nas quanto das flores femininas. Para a dose sucessiva de 

100 ppm de ethephpn, verifica-se através do gráfico que hou

ve uma produção inicial de apenas flores femininas por um p~ 

riodo médio de 7 dias, configurando-se um ginoicismo tempor~ 

rio nas plantas de maxixe. Isto demonstra que a dose suces

siva de 100 ppm de ethephon foi· eficiente na reversão do se

xo nas populações Mx3 e Mx29 de maxixe, proporcionando a ten 

dência do ginoicismo da mesma forma que os trabalhos conduzi 

dos em pepino por McMURRAY (1968 e 19681, RUDICH et a1ii (1969 

e 1970>., LOWER et alii C1970t, IWAHORI et alii (1969) e 8IM8 

& GLEDHILL (1969). 

Para numero de flores masculinas, nas compar~ 

çoes das médias entre as populações, houve uma diferença sig 

nificativa pelo teste de Tukey ao nivel de 1%, onde a popu

lação Mx3 apresentou um número médio de flores masculinas su 

perior a população Mx29 (Tabela 7al. Na comparação entre as 

médias dos tratamentos doses de ethe?hon das duas popula

ções, houve uma tendência da diminuição dos números de flo

res masculinas de acordo com o aumento das concentrações das 

doses do produto. As doses sucessivas de 100, 200 e 400 ppm 

de ethephon diminuiram acentuadamente as flores masculinas, 

sendo mais drástico para as duas últimas concentrações, dif~ 

rindo da testemunha e da dose sucessiva de 50 ppm, com exces 
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sao da dose sucessiva de 100 ·ppm que nao mostrou-se diferen-

te da dose sucessiva de 50 ppm de ethephon. CHURATA - MASCA 

(1973) estudando. a aplicação de diferentes concentrações de 

ethephon em pepino, observou alterações semelhantes quanto 

as flores masculinas. McMURRAY (1968 e 1969) e ROBINSON et 

alii (1969) obtiveram as mesmas conclusões em trabalhos com 

pepino. 

Em relação aos números de flores femininas, 

as populações Mx3 e Mx29 apresentaram comportamentos 

renciados soh a ação do ethephon. Observa-se (~abela 

dife-

7a) , 

nas comparaçoes das médias entre as duas populações dentro do 

mesmo tratamento que, entre as testemunhas houve uma diferen 

ça significativa quanto a quantidades de flores femininas, com 

a população Mx3 apresentando número de flores femininas supe 

rior a população Mx29, enquanto que na dose sucessiva de 50 

pprn de ethephon o resultado foi inverso, a população Mx29 

mostrou-se significativamente superior a população Mx29. Pa-

ra as doses sucessivas de 100; 200 e 400 ppm de ethephon, as 

duas populações comportaram-se de forma semelhantes, não ha

vendo diferenças entre elas. Na comparação das médias dos 

números de flores femininas entre tratamentos, houve uma ten 

dência de diminuição dos números de flores conforme foi au

mentando as concentrações das doses de ethephon, embora as 

populações Mx3 e Mx29 não comportaram-se de forma semelhantes 

quanto aos tratamentos doses sucessivas de 50 e de 100 pprnde 

-
(. ethephon. Na população Mx3 houve uma diminuição drástica 
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nos números de flores femininas para as 'doses sucessivas de 

200 e 400 ppm de ethephon, nas quais não foram diferentes en 

tre si, e diferentes dos demais tratamentos, enquanto que a 

testemunha e as doses sucessivas de 50 e 100 ppm de ethephon 

não foram diferentes entre si. Já na população Mx29, a dose 

sucessiva de 50 ppm de ethephon proporcionou o menor número 

de flores femininas, sendo superior a testemunha e doses su

cessivas de 200 e 400 pprn de ethephon, e não diferenciando -

se de dose sucessiva de 100 ppm de ethephon. A testemunha 

obteve valor semelhante a dose sucessiva de 100 ppm de ethe

phon, porém as doses sucessivas de 200 e 4GO ppm proporcio

nam drásticas reduções nos números de flores femininas mas 

apresentaram-se diferentes dos demais tratamentos. Estes re 

sultados estão de acordo com as afirmações de RUDICH et alii 

(1970 l quando observou em pepino que as aplicações de doses 

acima das concentrações de 500 ppm causaram diminuições nos 

números de flores tanto masculinas quanto femininas, como 

também confirma as observações de LOWER & MILLER (1969) em 

cucurbitáceas, que o ethephon promoveu o aumento do numero 

de flores femininas, levando-se em consideração os tratmrentos 

de doses sucessivas de 50 e 100 ppm de ethephon na população 

Mx29. 

Quanto a proporçao de flores masculinas para 

femininas (Tabela 7b) I as médias das populações Mx3 e Mx29; 

não apresentaram diferenças significativas entre si, o que 

demonstra que o ethephon proporcionou efeitos semelhantes pa 



Tabela 7b. Valores nédios dos- dados relativos a doses crescentes e sucessivas de ethephon em duas pop~ 

laçees de maxixe. V"arzea Grande, .Ml', 1987. 

proporção de flores ~to de Nún:ero de frut:c:s Peso de frutos/planta 

Doses de' maSculinas/fêmininas plantas (an) por planta (g) 

ethe~en 

(ppn) PopulaçCes ' MédiaS PopulaçÕes Médias Populações ?-€dias Populações Médias 

Mlc3 MK29 Mx3+Mx29 Ml.C3 MK29 Mlc3+Mx29 Mlc3 Mx29 Mx.3+Mx29 Mx3 Mx29 Mx3+Mx29 

O 4,507 4,527 4,517a 200,2aA 179,2aB 189,7 73,46aA 50,37bB 61,92 2989,OaA 2090,ObB 2540,0 

200+(50, 3 vezes) 4,707 3,435 4,07la 181,5aA 179,7aA 180,6 54,,77bA 76,62aB 65,70 2~75.0bA 3091,OaB 2683,0 

200+(100, 3 vezes) 2,835 2,497 2,666b 158,5bA 161,2aA 159,9 66,90abA 64,25aA 65,57 2740,OabA 2614, O abA 2677,0 

200+(200, 3 vezes) 3,250 2,760 3,005b 159,Obc.A 165,7áA 162,3 38,87bcA 28,60cA 33,74 l30S,OcA 667,9cA 1086,0 

200+(400, 3 vezes) ,2,872 3,,280 3,076b 147,3cA 153~lbA 150,2 27,24cA 29,70cA 28,47 879,OCA 952,lcA 918,0 

~dias 3,634A 3,300A 169,3 167,8 37,86 36,99 2038,0 1927,0 

!Y As llÉdias seguidas pelas mesinas letras maiúsallas na horizenta1 ou pelas mesmas letras rn:i.rlúsmlas na vertical não diferem entre si 

j?810 teste ele Tukey. 

,j:>. 

-....J 
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Figura 2. Efeito de thephon na proporção de flores masculi

na para feminina no maxixe. Várzea Grande I MI', 1987. 
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ra ambas as populações·o. Comparando-se os tratamentos doses 

de ethephon, pelas médias das duas populações, observa-se a 

tendência natural da redução dos valores da proporçao das 

flores masculinas para femininas conforme o aumento das con 

centrações das doses sucessivas do produto, como ocorreu pa

ra número de flores masculinas e femininas. Como demonstra 

do, a testemunha proporcionou o maior valor da proporçao de 

flores, 4,517, obtendo diferenças estatisticas para todas os 

tratamentos, exceto para a dose sucessiva de 50 ppm de ethe

phon. A dose sucessiva de 100 ppm de ethephon proporcionou o 

menor valor na proporção de flores masculinas para femin~i 

porém nao diferiu dos valores médios das doses sucessivas de 

200 e 400 ppm de ethephon (Tabela 7b, Figura 2). 

Os comprimentos das plantas de maxixe também 

foram afetados com as doses crescentes e sucessivas de ethe

phon
4 

As populações Mx3 e Mx29, apesar da semelhança proporcio

naram valores diferenciados", quando a comparaçao dentro e en 

tre cada tratamento dose de ethephon. Como observa-se na Ta 

hela 7b, a medi a da testemunha da população Mx3 de 2 O O ,2 cm 

de comprimento de planta, apresentando-se diferente da media 

da população Mx29, 179,2 em, enquanto que as doses suces~vas 

de 50, 100, 200 e 400 ppm, não ohtiveram diferenças signifi

cativas entre as populações. Para as médias dos tratamento~ 

houve uma tendência de diminuição do comprimento das plantas 

de acordo com o aumento das concentrações das doses de ethe

phon, embora cada população, Mx3 e Mx29, reagiram de forma 
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diferente quanto as doses sucessivas de ethephon. Na popul~ 

çao Mx3, a testemunha nao obteve diferença das doses sucessi 

vas de 100, 200 e 400 ppm de ethephon, enquanto que para a 

população Mx29 houve diferenças consideradas, apenas en

tre a testemunha e dose sucessiva de 400 ppm de ethephon. As 

doses sucessivas de 200 e 400 ppm de ethephon provocaramefe! 

tos drásticos de atrofiamento das plantas por ocasião das 

aplicações do produto, mas houve uma perfeita recuperação das 

plantas após a suspensão das aplicações. IWAHORI et alii 

(l969) e CHURATA-MASCA (1973) também verificaram que as apl! 

caçoes de ethephon provocaram'encurtamento dos internódios 

e das hastes em pepino e RUDICH et alii (l9 70) c:bservaram tam

bém que as aplicações de doses de ethephon acima de 500 ppm 

causou atrofia, nanismo, amarelbiITento e até morte das pIa!! 

tas de pepino. 

Doses crescentes e sucessivas de ethephon tam 

bém proporcionaram reações diferentes entre as populações Mx3 

e Mx29, quanto ao número de frutos por planta (Tabela 7b) • 

Na comparaçao das médias dentro das doses de ethephon de ca

da população, as testemunhas apresentaram valores diferen

tes, semelhantes as doses sucessivas de 50 ppm de ethephon, 

em que a população Mx3 apresentou número de frutos maior que 

a população Mx29, enquanto que para as doses sucessivas de 

100, 200 e 400 ppm de ethephon não foram obtidas diferEnças 

entre as duas populações de maxixe. Na comparação entre as. 

médias dos tratamentos para cada população, o ethephon provo 
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cou urna tendência da diminuição dos numeros de frutos por 

plantas de maxixe, de acordo com o aumento das concentrações 

das doses do produto. Na população Mx3 a dose sucessiva de 

100 ppm de ethephon nao alterou os números de frutos, e este 

tratamento chegou a ser superior à testemunha na população 

Mx29, e o mesmo acontecendo com a dose sucessiva de 50 ppm 

de ethephon. 

Os pesos dos frutos por plantas tiveram com

portamentos similares em suas médias, aos resultados dos nú

meros de frutos, pela correlação positiva existente. entre os 

dois caracteres (uma vez que os frutos tem praticamente o 

mesmo peso médio (Tabela 7bl. Comparando-se as médias den

tro dos tratamentos entre as populações Mx3 e Mx29, as tes

temunhas e as doses sucessivas de 50 ppm de ethephon da pop~ 

lação Mx3 foram diferentes em relação a população Mx29, -en

quanto que para as doses sucessivas de 100, 200 e 400 ppm de 

ethephon não foram diferentes entre as duas populações. Na 

comparação das médias entre tratamentos, as doses sucessivas 

de 200 e 400 ppm de ethephon reduziram drásticamente os pe-

50S dos frutos por plantas em relação aos tratamentos res-

tantes e a dose sucessiva de 100 ppm não alterou de forma si~ 

nificante os pesos dos frutos por plantas, sendo apenas lev~ 

mente inferiores a testemunha na população Mx3 e até superio 

res a testemunha na população Mx29. CHURATA-MASCA (19731 nao 

obteve alteração no peso dos frutos por plantas de pepino. 

quando da aplicação da dose de 500 ppm de ethephon e mais 
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quatro doses sucessivas de 250ppm do produto. As diminui-

ções dos números e pesos de frutos por plantas pode ser devi 

do ao atrofiamento das plantas de maxixe, que reduziram os 

dos frutos. Evidencia que as doses crescentes e sucessivas 

de 200 e 400 ppm de ethephon, são consideradas excessivamen 

te altas concentrações para uso em maxixe. 

4.3. EXPERIMENTO 111. EFEITOS DE DOSES SUCESSIVAS DE 
- -ETHEPHON NA EXPRESSA0 DO SEXO E FRUTIFICAÇAO 

DO MAXIXE 

Com base nos resultados obtidos no experimen-

to 11, onde a aplicação de doses sucessivas de ethephon, na 

concentração de 100 ppm, proporcionaram um ginoicismo tempo-

rário no início do florescimento do maxixe, este experimen-

to visou estudar diferentes números de aplicações de 100 ppm 

de ethephon, conforme metodologia descrita no item 3.6.3. 

4.3.1. Efeitos de doses sucessivas de ethephon ha 

expressão do sexo no maxixe 

Os caracteres em estudo quanto a expressa0 do 

sexo tais como: número de dias para antese da primeira flor 

masculina, número de dias para antese da primeira flor femi 

nina, número de flores masculinas, número de flores·femini-



Tabela 8. Valores de significância dos quadrados médios e coeficiente de variação da análise de va
riância dos dados relativos à doses sucessivas de ethephon, O, 200 +(100,1 vez), 200 +(100 

2 vezes), 200 +(100, 4 vezes) e 200 +(100, 6 vezes), pprn nas populações Mx3 e Mx29 de maxi

xe. Várzea Grande, Mr, 1988. 

Q.M. 

Antese da Antese da 
F.V. G.L. 1~ flor 1": flor Flores Flores Prop:>rção 

masculina feminina masCulinas femininas de flores 
(n9 dias) (n9 dias) (n9s) (n9s) õ/~ 

Bloco 3 4,6009 2,625 4571,3 24,802 0,799 

Tratarrento (d. ethephon) 4 859,40** 164,27** 57551,0** 535,98** 44,493** 

população 1 220,71** 72,415** 27551,0** 528,02** 2, 3136ns 

Trat. x Pop. 4 27,32** 25,574** 3529,3ns 178,83** 0,7796ns 

Test. vs doses ethephon 1 1064,0** 294,6** 72160,0** 88,77ns 33,85** 

Entre doses ethephon 3 791,2** 120,76** 52680,0** 685,04** 48,04** 

Trat. /pop Mx3 4 563,81** 156,78** 480,60** 

Trat./pop Mx29 4 322,90** 33,00** 234,19** 

Residuo 27 4,1097 3,3413 1457,9 43,006 0,5066 

c.v. (%) 4,57 11,63 35,68 17,399 25,42 

ns: não significativo 
**: significativo ao nível de 1% pelo teste de F 

V1 
W 
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nas, mostraram-se altamente significativas para os componen

tes da análise da variância, tratamentos e popul~ções, exce

to a proporção de flores masculinas para femininas para po

pulação (Tabela 8). As interações tratamentos versus popu

lações não foram significativas apenas para número de flores 

masculinas e proporção de flores masculinas para femininas. 

Comparando-se as médias dos tratamentos dife

rentes doses sucessivas de ethephon, dentro de cada popul~ 

ção, das médias dos tratamentos das populações Mx3 e Mx29, das 

médias dentro de cada tratamento entre as populações e entre 

as médias de cada população, pode-se observar diferenças si~ 

nificativas pelo teste de Tukey, conforme análise de cadacam 

ponente em estudo, contidos na Tabela 9. 

Com relação ao número de dias para antese da 

primeira flor masculina, verifica-se (Tabela 9) entre as mé

dias dentro de cada tratamento nas populações Mx3 e Mx29,que 

a popualção Mx3 foi mais precoce para testemunha e dose I de 

ethephon, mas. para as doses 2, 3 e 4 de ethephon, as popula

ções não aparesentaram diferenças entre si quanto a antese 

masculina. Nas médias entre os tratamentos doses de ethe-

phon para cada população, observa-se um atraso na antese mas 

culina, conforme se aumenta os numeros de aplicações das do 

ses sucessivas de 100 ppm de ethephon. A popualçao Mx3 mos

trou-se mais eficiente no retardamento da antese da flor mas 

culina a partir da dose 2 de ethephon. As doses 2, 3 e 4 de 

ethephon retardaram o início da antese masculina em média de 



Tabela 9. Valores nédios dos dados relativos a doses sucessivas de ethephon em duas populaçCes de maxi 

xe. V"'arzea Grande, MI', 1988. 

N9 dias N9 dias 
Antese da lil flor Antese da la flor NÚ!lero de flor Número de flor Proporção de flor 

Doses de masculina feminina masculina feminina ó/~ 
ethe~ 

(ppn) Pq:>u.1açCes Mãdias Popula~s M3dias Pq:>ulaçêes M'idias Pcpulações ~Êdias Pcpulaçêes Mãdias 

~3 Mx29 ~3+Mx29. ~3 Mx29 MlC3+Mx29 ~3 Mx29 MK3+Mx29 !-IX3 Mx29 ~9 MK3 Mx29 ~9 

O :.!9,67aA 38,29aB· 33,98 34,47aA 41,63aB 38,05 239,9 144,0 192,Oa 50,59aA 30,77abB 40,68 4.697 4,685 4,69lab 

1 30,75aA 39,47abB 35,11 36,42aA 42,27abB 39,35 213,0 U7,1 170,Oa 37,95abA 25,85bA 31,90 5,500 4,927 5,214a 

2 42,55bA 44,57bA 43,56 45, 42bA 46,65bc:A 46,04 169,9 106,9 138,4a 37,87abA 36,91abA 37,39 4,402 2,880 3,64lb 

3 49,80c:A 50,85c:A 50,32 45,80bA 45,15bc:A 45,47 41,81 25,10 33,45b 53,70aA 45,82aA 49,76 0,802 0,540 0,671e 

4 56,87dA 6.0,05dA. 58,51 48,55bA 48,42cA 48,49 1,675 0,8U 1,244b 26,55bA 30,97abA 23,76 0,057 0,025 O ,040e 

r-€dias 41,95 46,65 42,13 44,83 133,JA 80,78& 41,33 34,07 3,092A 2,61lA 

(*) O = testemunha; 1 = 200 ppn + 100 ppn uma vez; 2 = 200 ppn + 100 ppn duas vezes; 3 = 200 ppn + 100 ppn quatro '.'2Zes; 4 = 200 ppn + 100 ppn 
seis vezes. 

(a) As rrédias seguidas pel.as rresrnas letras maiúsOllas na horizc:ntal ou pelas rresmas letras minúsculas na vertical :o'ID diferem entre si pelo teste 
de Tukey. 

U1 
U1 
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12, 20 e 27 dias na população Mx3, enquanto que os valores 

para população Mx29 os valores foram: 6, 11 e 22 dias. Os re 

sultados apresentaram-se semelhantes aos concluídos por CHU

RATA-MASCA (1973) em pepino, onde à medida que se aumentou 

os numeros de aplicações de ethephon, houve atrasos no apa

recimento da primeira flor masculina. 

Quanto ao numero de dias para antese da prfuei 

ra flor feminina, as populações apresentaram comportamentos 

semelhantes a antese masculina, as testemunhas e doses 1 de 

ethephon apresentando-se diferentes e dentre si,mostrando 

ser a população Mx3 precoce em relação a população Mx29, mas 

a partir da dose 2, 3 e 4, não houve di ferenças entre as 

duas populações, quanto a antese feminina. Na comparação das 

médias entre doses de ethephon, também ocorreram atrasos se

quenciais com o aumento do número de aplicações de ethe

phon. Na população Mx3 houve um maior atraso na antese femi 

nina, com as. doses 2, 3 e 4 de ethephon atrasando os dias 

para início da abertura da primeira flor feminina em lI, 11 

e 14 dias, respectivamente, para população Mx3, enquanto que 

os valores para população Mx29 foram de 5, 4 e 7 dias. Na Fi 

gura 3 ohserva-se que as doses sucessivas de 100 ppm de ethe 

phon proporcionaram atrasos tanto nos dias para antese da 

primeira flor masculina, quanto feminina. Até a dose 2 de 

ethephon as flores masculinas surgiram sempre primeiro, corno 

ocorre naturalmente; a partir da dose 3 de ethephon o quadro 

se reverte, com produção inicial de apenas flores femiminas 
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e na dose 4 de ethephon houve inibição total das flores mas-

culinas. RUDICH et alii (1970), LOWER & MULER (1979) e ou-

tros autores observaram em pepino, que a aplicação de ethe-

phon provoca precocidade no tempo para antese feminina. A 

não ocorrência do fato no maxixe, pode ser devido a não pre-

dominância inicial de flores masculinas, como ocorre em pepi 

no. 

Para os numeros de flores masculinas (Tabe-

la 91, a população Mx3 produziu um número superior a popula

çao Mx29, pela comparação das médias das duas populações e 

com um comportamento semelhantes entre si, quanto a ação do 

ethephon. Na comparação entre doses de ethephon pelas 
~ 

me-

dias das duas populações, observa-se que as doses 3 e 4 de 

ethephon reduziram consideravelmente os numeros de flores 

masculinas em relação a testemunha e as doses 1 e 2 de ethe-

phon, as quais não apresentaram-se diferentes entre si; embo 

ra os valores das doses 1 e 2 de ethephon, foram levemente 

inferiores. 

Nos números de flores femininas, verifica - se 

que a população Mx3 foi naturalmente superior a populaçâoMx-

29, pela comparação dentro do tratamento testemunha, mas com 

a aplicação do ethephon, os tratamentos dose I, 2, 3 e 4 de 

ethephon proporcionaram valores de números de femininas esta 

tisticamente iguais. Na população Mx3 a dose 4 deethephon 

reduziu o número de flor feminina significativamente igual a 

50% em relação a testemunha e dose 3 de ethephon, e não di-
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ferindo das doses 1 e 2 de ethephon, enquanto que a testemu

nha, dose 1, 2 e 3 de ethephon não foram estatisticamente di 

ferentes. Na população Mx29 a dose 3 de ethephon proporci~ 

nou o maior número de flor feminina em relação a todos os tr~ 

tamentos, muito embora nao apresentando diferenças entre ele~ 

com excessão da dose 1 de ethephon que proporcionou o menor 

numero de flor feminina, mas não diferenciando-se da teste

munha, dose 1 e 4 de ethephon. 

A proporção de flores masculinas para femini~ 

nas retrata a razão dos núm~ros de flores masculinas para fe 

mininas, com as populações Mx3 e Mx29 não apresentando dife

renças significativas entre suas médias, sob a ação dos tra

tamentos doses sucessivas de 100 ppm de ethephon. Nos con

trastes entre doses de ethephon, pelas médias das duas popu

lações (~abela 9), observa-se que a dose 1 de ethephon pro

porcionou o maior valor da proporção de flores, mas não sen

do superior a testemunha. As doses 3·· e 4 de ethephon redu

ziram drasticamente em relação a testemunha e o restante dos 

tratamentos. Na Figura 4 fica demonstrado a quase completa 

tendência à ginoicia, causada pelas doses 3 e 4 de ethephon 

nas populações M.x3 e Mx29, conforme verificado no histogra

ma. Os resultados demonstram tendência em conformidade com 

os obtidos com pepino e melão por RUDICH et a1ii (l970), CHU 

RATA-MASCA (1983), LOY Cl97l e 1978) e SANKIN et a1ii0.980), 

embora não se tratem precisamente das mesmas dosagens. 



6 .-

(I) 

1IJ 

,. 

-

~ 3 i-
.J 
U. 

1IJ 
o 

O 2 
ICE 
o. 
c:: 
O 
a. 
O 
c:: 
a. 1 

-

-

60. 

O MÉDIA DAS POPULACÕES 
MXS E MX29 

o 200 200 200 200 
+l100.1X) H100,2X) +UOO.4X) +UOO.6X) 

DOSES nE ETHEPHONEM ppm 

Figura 4. Efeito de doses de ethephon na proporção de flores 

masculinas para feminina nas populações de maxixe. 

Várzea Grande, MT, 1988. 
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4.3.2. Efeitos de doses suêessivas de ethephon no 

desenvolvimento e frutificação do maxixe 

Diferentes numeros de aplicações de 100 ppm 

de ethephon promoveram alterações significativas no compri

mento de planta, número de frutos por planta, peso de fruto 

por planta, peso médio de fruto e número de semente por fru-

to, na análise da variância (~abela 10). As populações res-

~ 

ponderam igualmente aos tratamentos, exceto para numero e p~ 

so de frutos por planta, onde as interações foram significa-

tivas. 

Na comparaçao das médias dos tratamentos pe-

las médias das populações Mx3 e Mx29, entre cada população, 

dentro de cada tratamento entre as duas populações e entre 

a média das populaçõesMx3 e Mx29, houve diferenças signifi-

cativas pelo teste de Tukey para os caracteres em estudo: 

comprimento de plantas, número de frutos por planta, peso de 

fruto por planta, peso médio de fruto e número de 

por fruto, conforme análise contidas na Tabela 11. 

As doses sucessivas de 100 ppm de 

sementes 

ethephon 

proporcionaram uma redução gradativa no comprimento das pl~ 

tas de maxixe. As populações Mx3 e Mx29 comportaram-se de 

forma semelhante, embora a população Mx3 mostrou-se menos afe 

tada a ação do ethephon, conforme demonstra na comparação de 

médias. comparando-se os tratamentos doses de ethephon pe-

ias médias das duas popualções, a dose 4 de ethephon foi a 



Tabela la. Valores de significância dos quadrados médios e coeficiente de variação da análise da variâg 

cia dos dados relativos a doses sucessivas de ethephan, 0, 200 +(100, 1 vez), 200 +(100, 2 

vezes), 200 +(100, 4 vezes) e 200 +(100, 6 vezes) pp:n, em duas populações de maxixe, Mx3 e 

Mx29. Várzea Grande, MI', 1988. 

Q.M. 

F.V. G.L. Peso de 
Compr:ilrento Frutos Peso médio frutos Serrentes 
de plantas por planta de frutos por planta por fruto 

(em) (n9s) (g) (g) (rrês) 

Bloco 3 76,319 68,874 3,1450 92784,0 357,32 

Tratammto (d.ethephon) 4 14594,0** 203,16** 379,49** 727430,0** 18913,0** 

população 1 583,70* 573,50* 22,485* 1338900,0** 299,2lns 

Trat. x Pop. 4 59,07ns 102,35** O ,9864ns 197390,0** 1182,2ns 

Test. vs. doses ethefhan 1 11500,0* 202,6** 261,5** 1065000,0** 19400,0** 

Entre doses de ethefhon 3 15625,0** 203,35** 418,83** 614900,0* 18750,0** 

Trat./p:p Mx3 4 264,80** 829463,0** 

Trat./pcp MX29 4 40,73ns 95349,5ns 

Resíduo 27 104,13 27,015 4,9564 46106,0 715,11 

c.v. 5,94 18,11 5,966 19,58 8,76 

ns: não significativo 
*: significativo ao nível de 5% pelo teste de F 

**: significativo ao nível de 1% pelo teste de F 

(j\ 

N 
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que causou a maior restrição de crescimento das plantas, se

guido da dose 3 de ethephon. As doses 1 e 2 alterou o com

primento final das plantas em relação a testemunha. O ethe 

phon tem proporcionado atrofia na maioria das cucurbitáceas 

estudadas (LOWER & M1LLER, 1969). S1MS & GLEDH1LL (1969) tam 

bém observaram que o ethephon provoca encurtamento dos inter 

nódios das hastes de pepino. 

Quanto ao número de frutos por planta, a pop~ 

lação Mx3 mostrou-se mais prolifica em relação a população 

Mx29, como observa-se na comparação das médias dentro da tes 

temunha e da dose 1 de ethephon mas os valores se igualaram 

nas doses 2, 3 e 4 de ethephon (~abela 11). Nos contrastes 

entre médias dos tratamentos doses de ethephon para cada po

pulação, verifica-se que as doses sucessivas de 100 ppm de 

ethephon não alteraram de forma significativa os números de 

frutos por planta, com excessao para a dose 4 de ethephon na 

população M.x3, que foi muito inferior a testemunha e aos de

mais tratamentos. Em pepino, McMURRAY & M1LLER (.1969) e CANT 

L1FFE & PATHAG (1972) obtiveram aumentos expressivos nos nu

meros de frutos com aplicações de ethephon, enquanto que CHU 

RATA-MASCA (1973) verificou que a dose de 500 ppm e mais 4 

doses sucessivas de 250 ppm de ethephon não alteraram os nu

meros de frutos por planta. 

Os pesos médios dos frutos foram alterados oom 

as aplicações de doses sucessivas de 100 ppm de ethephon. A 

população M.x3 mostrou-se diferente da população M.x29, com 



Tabela 11. Valores nédios dos dados relativos a doses suc:essi vas de ethephon em duas populações de ma

xixe. Várzea Grande, MI', 1988. 

Ccrtprimlnto de F:tutos por Peso nédio de Peso fplto/ Serrentes por 
Doses de plantas (dn) plantas (n9) frutos (g) planta (g) fruto (N9s) 

ethe{ilcn 

(ppn) Popul.açães Médias PopulaçÕes Médias PopulaçÕes M§dias Populaçees Médias PopulaçOOs Médias 

MK3 MK29 MK3+MK29 MK3 Mx29 MK3+MK29 MK3 Mx29 MK3+MK29 MK3 Mx29 MK3+MK29 Mx3 Mx29 MK3+MK29 

O{*) 207,5 202,5 204,9a 41,70BA 25,02aB 33,36 43,53 41,34 42,44a 1814,9BA 1032,OaB 1423,0 358,4 340,0 349,2a 

1 206,0 202,2 204,Oa 33,02BA 22,40aB 27,71 43,44 . 42,57 43,00a 1434,OaA 944,8aB 1189,0 355,2 .331,5 343,4a 

2 188,2 185,0 186,6ab 34, 19 ali. 25,90àA 30,04 42,41 40,76 41,59a 1458,OaA 1057,OaA 1258, O 310,5 336,4 323,5ab 

3 164,1 155,2 160,2b 34,90BA 29,97aA 32,44 30,95 28,83 29,89b 1082,0b/\ 859,8bA 971,1 262,6 283,7 273,lb 

4 94,4 110,6 102,50 19,42bA 22,07BA 20,75 30,05 29,38 29,7lb 609,0b/\ 673,8aA 641,6 225,5 247,8 236,6b 

Mâdias 175,5A 167,SB 32,65 25,07 38,08A 36,68B 1219,0 913,5 302,4A 307,9A 

(*) O " testemunha; 1 " 200 pp:n + 100 pp:n una vez; 2 :" 200 pp:n + 100 ppn duas vezes; 3= 200 .pp:! + 100 ppn quat:rO vezes; 4 '" 200 ppn + 100 pp:n 
seis vezes 

(a) As nédias seguidas pelas !lesmas letras maiúsculas na horizontal ou pelas letras minúsculaS r.a vertical não diferem entre si pelo teste de 
Tuke'l. 

"" *"" 
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média de peso dos frutos significativamente superior, pela 

comparação das médias. Nos contrastes entre os tratamentos. 

doses de ethephon pelas médias das populações Mx3 e Mx29, as 

doses 3 e 4 de ethephon reduziram em cerca de 30% os pesos 

dos frutos, em relação a testemunha e aos outros tratamen

tos. A redução no peso médio de frutos pode ser devido ao 

atrofiamento que o ethephon provocou nas plantas de maxixe e 

consequentemente inibindo o desenvolvimento dos frutos. CHU

RATA-MASCA (1973) observou que a dose de 500 ppm e mais 4 do 

ses sucessivas de 250 ppm de ethephon diminuiu o peso médio 

dos frutos maduros em pepino. 

Para peso de frutos por planta, a população 

Mx3 obteve maior número de frutos que a Mx29, no contraste 

das médias dentro da testemunha e dose 1 de ethephon, mas cem 

o aumento dos números de aplicações de ethephon, como mostra 

as médias, não houve diferenças significativas entre as popu 

lações. Na comparação entre médias dos tratamentos doses de 

ethephon para cada população, observou-se (~abela 111 a ten

dência dos frutos por planta com o aumento dos números de 

aplicações das doses de ethephon, com a população Mx3 apre

sentando diminuições significativas nos pesos dos frutos por 

planta com as doses 3 e 4 de ethephon em relação a testemu

nha e os outros tratamentos. Apesar da tendência de diminui 

çao da produção de frutos por planta, a população Mx29 de ma 

xixe, não apresentou diferenças significativas entre 

tratamentos. 

seus 
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E quanto ao numero de sementes por frutos, as 

populações Mx3 e Mx29 não apresentaram diferenças significa

tivas sob a açao dos tratamentos com ethephon, como são ve

rificadas as comparações entre suas médias (Tabela 11). Nos 

contrastes entre os tratamentos doses de ethephon pelas me

dias das populações Mx3 e Mx29, houve também uma leve dimi

nuição nos números de sementes por frutos com o aumento dos 

núme~os de aplicações de 100 ppm de ethephon. As doses 3 e 

4 de ethephon proporcionaram as maiores reduções nos numeros 

de sementes por frutos, em torno de 20% em relação a teste

munha. 

Para simples verificação do poder germinati

vo, as sementes dos frutos oriundo de plantas tratadas com a 

dose.. 4 de ethephon, foram colocados em placas de petri com 

papel toalha devidamente umedecido; 99,0% das sementes ger

minaram após 4 dias, mostrando ausência de efeitos deleté

rios do ethephon na viabilidade das sementes de maxixe, para 

este tratamento. 

4.4. EXPERIf1ENTO I V. EFE I TOS DA APL I CAÇÃO DE ETHEPHON NA 

EXPRESSÃO DO SEXO NOS DIFERENTES ESTÁDIOS DE 

CRESCIMENTO DO MAXIXE 

Visando conhecer a época àdequada para início 

da aplicação de ethephon em maxixe, este experimento estudou 
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os estádios iniciais de crescimento das plantas (.Qotiledmar, 

primeiro, segundo, terceiro e quarto par de folhas definiti 

vas), utilizando aplicações das doses sucessivas de 100 ppm 

de ethephon, conforme descrito no item 3.6.4. 

Os caracteres em estudo (número de dias para 

antese da primeira flor masculina, número de dias para ante-

se da primeira flor feminina e proporção de flores masculi-

nas para femininas) I apresentaram efeitos significativos en-

tre tratamentos, conforme Tabela 12. As diferenças foram 

devidas ao contraste testemunha versus estádios de crescimen 

to, não havendo diferenças entre estádios, a não ser para 

número de dias para antese da primeira flor masculina. Na 

comparaçao entre tratamentos pelas médias das popuiáções, p~ 

las médias de cada população, dentro de cada tratamento e en 

tre populações, dos caracteres em estudo, houve diferenças 

significativas pelo teste de Tukey ao nível de 1% deprd:>abilidad: (Tab.13). 

Com relação a número de dias para antese da 

primeira flor masculina, em todos os estádios de crescimen-

tos em que foram aplicados o ethephon, proporcionaram atra-

sos no início do florescimento normal das populações de max~ 

xe. AS populações Mx3 e Mx29 apresentaram-se diferentes quanto 

ao início da antese masculina , nos contrastes das médias den . -
tro dos tratamentos, testemunhas"e do 29 par de folhas e pa-

ra os demais tratamentos não houve diferenças significativas. 

Comparando-se as médias dos tratamentos em cada população, 

observa-se um atraso mínimo para a antese masculina de 25 



Tabela 12. Valores de significância dos quadrados médios e coeficientes de variação da análise da vari~ 

cia dos dados relativos a aplicações de ethephon nos estágios de plantas, cotilédones, 19, 29 

e 39 par fomar e 49 par de fomas nas populações Mx3 e Mx29 de maxixe. Várzea Grande, M1' , 

1988. 

Q.M. 

F.V. G.L. Antese da Antese da Proporção de flor masculina flor feminina 
(n9 de dias) (n9 de dias) flores 0/~ 

Bloco 3 3,547 6,0378 0,21499 

TrataIrento (d. ethephon) 5 1539,9** 59,975** 74,605** 

População 1 47,203** 1, 2449ns 0,0990ns 

Trat. x Pop. 5 13,687** 9,6030ns 0,0389ns 

Test. vs estágios 1 7284,0** 35,71** 373,0** 

Entre estágios 4 103,275** 12,89ns 0,005ns 

Trat. /pop Mx3 5 920,342* 

Trat./pop Mx29 5 632,76** 

Residuo 33 0,814 6,9532 1,5958 

c.v. (%) 1,4 5,79 29,48 

ns: não significativo 
**: significativo ao nivel de 1% pelo teste de F. 

0\ 
()) 
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dias no estádio cotiledonar na população Mx29 e 31 dias no 

estádio cotiledonar na população Mx3, em relação as teste

munhas. Isto demonstra que todos os estádios em questão, 

foram adequados para o inicio das aplicações de ethephon. As 

diferenças entre as médias dos estádios de crescimento pod~ 

riam ser explicados pelo encerramento das aplicações de ethe 

phon para cada estádio, que foram em épocas diferentes. Em 

pepino, LOWER et alii (1970) verificaram que o estádio ideal 

para o inicio da aplicação de ethephon foram entre a segunda 

e décima folha definitiva, e que IWAHORI et alii (1970) não 

obtiveram resultados quando iniciaram as aplicações de ethe

phon no estádio de cotilédones. Convém ressaltar que o quaE 

to par de folhas definitivas no maxixe, corresponderam a 7 

e 14 dias antecedentes do inicio do florescimento normal das 

populações Mx3 e Mx29, respectivamente, ou seja, 25dias:~ 

a semeadura. 

Para numero de dias para antese da primeira 

flor feminina, as populações Mx3 e Mx29 comportaram-se de 

forma semelhante, quanto aos estádios inicias para aplicação 

do ethephon e não havendo diferenças entre suas médias CTabe 

la 13). Na comparação das médias correspondentes as duas 

populações, não foram detectadas diferenças significativas e~ 

tre os estádios de crescimento e a diferença existente entre 

a testemunha e os estádios de crescimento, são devidas aos 

efeitos retardantes do ethephon. 



Tabela 13. Valores médios dos dados relativos a aplicações de 100 ppm de ethephon a partir dos difere,!! 

tes estádios de cresc.inento de plantas em duas populações de maxixe. Várzea Grande, MI',198& 

Estádios de Antese da l~ flor Antese da l~ flor Proporção de flores masculina feminina 
cresc.inento 

das plantas Populações Médias Populações Médias Populações Médias 

Mx3 Mx29 Mx3+Mx29 Mx3 Mx29 Mx3+Mx29 Mx3 Mx29 Mx3+Mx29 

Testemunha 3l,32aA .38,40aB 34,86 39,20 41,88 40,54a 7,470 7,7600 7,589a 

Cotiledonar 63,62bA 64,90bA 64,26 45,07 46,12 45,60b 0,100 0,1575 ° ,128b 

19 par folhas, 67, 15cA 68,65cA 67,90 48,28 49,07 48,68b 0,1525 0,095 O ,123b 

29 par folha;' 65,57bcA 63,63bB 64,60 48,02 46,00 47,Olb 0,0575 0,1875 0,122b 

39 par folha; 70, 10dA 70,35cdA 70,22 47,80 44,62 46,2lb 0,067 0,0625 0,065b 

49 par folhas 75,67eA 72,62dA 72,60 46,32 45,07 45,70b 0,065 0,1425 0,037b 

Médias 61,42 63,40 45,78A 45,46A 1,3l0A 1,40lA 

Y As médias seguidas pelas rresmas letras maiúsculas na horizcntal ou pelasrresmas letras minúsculas na 

vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey. 

--.J 
o 
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E quanto a proporçao de flores maiculinas pa

ra femininas, os estádios de crescimentos não comprometeram 

os efeitos das doses sucessivas de 100 ppm de ethephon. As 

populações Mx3 e Mx29 responderam de forma semelhantes, nao 

havendo diferenças entre si, com relação aos efeitos dos es

tádios de crescimento. Na comparação das médias das duas P9. 

pulações, só houve diferenças entre a testemunha e os está

dios de crescimento sob ação do ethephon. Corno pode-se ver~ 

ficar na Figura 5, a testemunha apresentou uma proporçao em 

torno de 7,5 flores masculinas para I flor feminina, enquan

to que para os estádios de crescimentos, os valo~es forampr~ 

ximos de O, confirmando também a eficiência das doses suces

sivas de 100 ppm de: ethephon na reversão do sexo em maxixe. 
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Figura 5. Efeito de doses sucessivas de 100 ppm de ethephon 
na proporção de flores masculinas para femliUna em 

maxixe. Várzea Grande, MT, 1988. 
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5. CONCLUSOES 

Com base nos resultados e observações obtidos 

nos experimentos, estabeleceram-se as seguintes conclusões: 

- A relação das populações Mx3 e Mx29 de maxi 

xe comportaram-se em geral de forma semelhantes sob os efei 

tos das aplicações de ethephon; 

- As doses crescentes de 50, 100, 200 e 400 

ppm de ethephon, em uma única aplicação, não alteraram a ten 

dência do monoicismo em maxixe; 

- Das doses crescentes e sucessivas nas con

centrações de 50, 100, 200 e 400 ppm de ethephon, com uma 

aplicação inicial de 200 ppm, somente a concentração de 100 

ppm de ethephon promoveu ginoicismo temporário. A concen

tração de 50 ppm de ethephon não alterou o hábito de flores 

ci.mento, enquanto as concentrações de 200 e 400 ppm de ethe

phon causaram atrofia das plantas, retardamento do floresci 

mento, inibição e redução da produção das flores e dos fru 

tos; 
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" - Das aplicações sucessivas de 100 ppm de ethe 

phon, em sucessão a uma dose inicial de 200 ppm, somente a 

partir de 3 aplicações de 100 ppm que promoveu o ginoicis

mo temporário, mas a medida que aumentou o número de aplica

ções de ethephon houve tendência para retardamento da antese 

masculina e feminina, diminuição dos números de flores mas

culinas e femininas, da produção de frutos e sementes por 

frutos, e diminuição do tamanho das plantas de maxixe; 

- Os estádios de crescimento, cotiledonar, 19, 

29, 39 e 49 par de folhas definitivas de maxixe mostraram-se 

adequados para o início das aplicações de ethephon. 
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