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A Physalis peruviana L. é uma espécie frutífera originária da região Andina, foi introduzida 

recentemente nos cultivos brasileiros, de forma que não existem programas de melhoramento 

destinados à seleção de acessos promissores. Tal situação impossibilita os agricultores de 

obterem constituições genotípicas adequadas às condições de cultivo. Nesse sentido, o objetivo 

do trabalho foi avaliar o potencial produtivo de acessos de physalis para a produção de frutos em 

diferentes espaçamentos. O experimento foi conduzido a campo, no município de Xanxerê, na 

região meio Oeste do Estado de Santa Catarina. O delineamento experimental utilizado foi de 

blocos ao acaso, em esquema fatorial de parcelas subdivididas, com três repetições. Foram 

avaliados seis acessos de physalis, oriundos de diferentes locais (Fraiburgo, Caçador, Lages, 

Vacaria, Colômbia e Peru), representativos da variabilidade genética disponível aos produtores 

na região Sul do país. Os tratamentos designados para parcela principal foram os três níveis de 

espaçamentos (2,0; 3,0; 4,0 metros) e na subparcela foram avaliadas os seis acessos de physalis. 

A unidade amostral foi composta por cinco plantas em cada subparcela. O caráter avaliado foi o 

número total de frutos produzidos por planta (NFC), mensurado em um período de 12 meses. De 

acordo com os resultados da análise de variância (P<0,05), não houve diferença significativa 

para os efeitos dos fatores acessos de physalis e interação acessos*espaçamentos. O resultado 

evidencia restrita variabilidade genética entre os seis acessos para o caráter produção de frutos e 

que as diferenças não foram detectadas conforme os diferentes espaçamentos utilizados. Tal 

resultado inviabiliza os processos de seleção entre os acessos cultivados para a região Sul, diante 

disto, estratégias que visem a ampliação e/ou criação de variabilidade genética deverão ser 

adotadas, com destaque a introdução de novos acessos e a indução de mutações para selecionar 

acessos promissores. O efeito do fator simples espaçamento foi significativo e, com isso, o 

espaçamento entre plantas interfere na produção de frutos. O espaçamento que possibilitou maior 

incremento da produção de frutos foi de 3,0 metros (média = 2500,7), porém segundo o teste de 

comparações múltiplas de médias de Tukey não apresentou significativamente diferença com o 

espaçamento de 4,0 metros (média = 2202,3). Sendo assim, o espaçamento de 3,0 metros é o 

adequado para maximizar, por apresentar a maior média, a produção de frutos em acessos de 

physalis. 
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