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O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar a produção e a pós-colheita de duas 

cultivares de morango (Oso grande e Verão) sob diferentes doses de adubação potássica. O 

trabalho foi conduzido na área experimental da Estação Agrometeorológica, pertencente ao 

Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Ceará (UFC), em 

Fortaleza (03°44’S; 38°33’W; 19,5 m), no período de abril a agosto de 2012.  O delineamento 

experimental empregado foi em blocos casualizados, num esquema de parcela subdividida 

com quatro blocos. As parcelas foram constituídas por duas variedades de morango (Oso 

Grande e Verão) e as subparcelas por cinco doses de potássio (D1= 1g; D2= 2g; D3= 3g; D4= 

4g e D5= 5g). As doses de potássio foram definidas a partir da recomendação do produtor, a 

dose igual a 3g (D3) compreende, a dose recomendada pelo produtor. O ensaio foi constituído 

por 50 Vasos (unidade experimental), sendo duas plantas em cada vaso totalizando 180 

plantas. A partir dos 40 dias após o transplantio, iniciou-se a colheita dos frutos. As cultivares 

Oso Grande e Verão tiveram incremento na produtividade por planta em função das doses de 

potássio e da interação entre as variedades e das doses de potássio aplicadas.  O peso do fruto 

foi influenciado significativamente apenas pelas doses de potássio, não havendo influencia 

das variedades cultivadas. O teor de sólidos solúveis totais (ºBrix) foi influenciado pelas 

variedades cultivadas, pelas doses de potássio e pela interação entre os dois fatores (variedade 

e potássio). A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que: É possível cultivar morango 

nas condições climáticas do litoral cearense e dentro da classificação proposta pela 

CEAGESP. 
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