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proexadiona

de cálcio, controle do crescimento

Introdução

o manejo

do dossel vegetativo em videiras finas é
de extrema importância, pois o excesso de
brotações segundo Miele & Mandelli (2012),
aumenta a umidade relativa do ar no microclima da
folha e do cacho, e o sombreamento da uva, o que
favorece a incidência de doenças e reduz a
qualidade do fruto. A utilização de fitorreguladoresé
uma prática que reduz o crescimento das plantas,
facilitando o manejo de frutíferas de clima
temperado. O objetivo do trabalho foi avaliar a
utilização de reguladores vegetais, proexadiona de
cálcio e etil-trinexapac, no manejo do dossel
videiras 'Pinot Noir'.

Material e Métodos
O experimento foi conduzido na safra 2014/2015 em
área comercial de videiras 'PinotNoir', sob portaenxerto 'P1103', no munícipio de Vacaria-RS.
Foram aplicados os fitorreguladores com ação de
inibição de biossíntese de giberelinas, proexadiona
de cálcio e etil-trinexapac, em concentrações
variando de O a 625mg L-1. Como fonte de
proexadiona de cálcio e etil-trinexapac foram
utilizados
os
produtos
Viviful®e
Moddus'",
respectivamente. Os produtos foram aplicadosaos
10 dias após a realização da poda mecanizada do
dossel (04/12/2014),
utilizando-se
pulverizador
costa I motorizado. Utilizou-se o delineamento em
blocos casualizados, com três repetições. Cada
unidade experimental foi composta de quatro
plantas, sendo avaliadas as duas plantas internas
de cada parcela. Aos 45 dias após a aplicação dos
tratamentos foram avaliados o número e o
comprimento médio das brotações. Na colheita
foram quantificadas a massa de frutos e o número
de cachos por planta, a massa média de 100 bagas,
e o teor de sólidos solúveis, expresso em °Brix. Os
dados obtidos foram submetidos à ANOVA e para
as variáveis significativas pelo teste F (p<0,05) foi
efetuada análise de regressão polinomial.

vegetativo

proexadiona
de cálcio. Apesar de ter sido
evidenciado efeito significativo dos fitorreguladores
testados
sobre
os
parâmetros
de
crescimento/desenvolvimento
vegetativo. Nos
tratamentos, não foram evidenciadas diferenças
entre: massa média de 100 bagas, teor de sólidos
solúveis,massa de frutos e número de cachos por
planta. Tais resultados foram diferentes dos obtidos
por Villar et aI. (2011), que relatou aumento na
produtividade.

Conclusões

-

O uso de fitorreguladores apresentou resultado
satisfatório no crescimento vegetativo dos ramos.
Porém, a qualidade e produção dos frutos não
mostrou diferença.
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Resultados e Discussão
Oetil-trinexapac mostrou efetivo na redução do
comprimento médio das brotações apartir de
1
concentraçõessuperiores
a300 mg L- , enquanto
que para a proexadionade cálcio a maior efetividade
foi observada em concentrações superiores a 500
mg L-1. Considerando a utilização de apenas uma
aplicação, a magnitude do efeito de etil-trinexapac
sobre o comprimento médio dos ramos foi mais
expressiva do que a resposta observada com a
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