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Potencial produtivo de novas seleções de nespereiras

Production of news selections of loquat tree
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Artigo anteriormente publicado com dados incorretos:

1) No Resumo, onde se lê: “Do terceiro ao sétimo ano do plantio, foram quantifi cados o número e a massa fresca 
dos frutos, a produção total por plantas e a produtividade estimada.”, leia-se “Do terceiro ao sétimo ano após a 
poda de renovação, foram quantifi cados o número e a massa fresca dos frutos, a produção total por planta e a 
produtividade estimada.”.

2) No Abstract, onde se lê: “From the third to seventh year after planting the fruits number and fresh weight, the 
total yield per plant and the productivity were evaluated. besides the calculation of the average of the quadrienni-
um.” , leia-se “From the third to seventh year after renewal pruning the fruits number and fresh weight, the total 
yield per plant and the productivity were evaluated. Besides the calculation of the average of the quadriennium.”.

3) Em Material e Métodos, onde se lê:
 a) No primeiro parágrafo: “Sementes da nespereira ‘Mizumo’ foram extraídas de frutos maduros, coletados em 
meados de maio de 2001 para a produção dos porta-enxertos.”, leia-se “Sementes da nespereira ‘Mizumo’ foram 
extraídas de frutos maduros, coletados em meados de maio de 1977 para a produção dos porta-enxertos.”
b) No segundo parágrafo: “Em maio de 2002,...”, leia-se “Em maio de 1979,...”.
c) Ao fi nal do terceiro parágrafo, incluir a seguinte informação (frase): Em 2002 as plantas sofreram uma poda 
de renovação.
 d) No quarto parágrafo: “O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso, com 21 tratamentos, quatro blocos e 
cinco plantas por unidade experimental, sendo apenas consideradas para análise as três plantas centrais.”, leia-se 
“O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso, com 21 tratamentos, quatro blocos e uma planta por unidade 
experimental.” 
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