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Tem-se considerado a região do são Francisco como excelente p~
ra o cultivo de uvas para mesa e passa. Assim sendo, torna-se necessário a
determinação de quais videiras, que apresentam melhores condições de exrlor~
ção nessa re~ião.

O presente estudo ohjetiva avaliar o comportamento produtivo de
quatro cultivares dentre os mais cultivados.

O ensaio foi instalado em solo aluvial com pH de 6 a 7. O deli
neamento usado foi o de blocos ao acaso com 4 tratamentos e 6 repetições. A.

área das parcelas é de 54 m2• O espaçamento utilizado foi de 3,0 x 2,0 m e
o sistema de condução e do tipo pergola (latada simples).

As variedades foram plantadas em pe franco e ao iniciar o tra
ba1ho foi feita uma poda de formação, bem drástica, não sendo considerado co
mo resultado experimental dados de produção da primeira colheita. Para a con
dução do presente trabalho, foram dados todos os tratos culturais e fitossa
nitârios usuais ã cultura da videira, uniformes para todos os tratamentos.

Atraves da análise estatística (Tabela 1), observam-se as se
guintes conclusões:

- Para o peso medio de cacho por planta e produtividade verif!
cou-se que houve diferença significativa para os tratamentos.



A variedade Ferral teve o maior peso de cachos~ porém não di
feriu da variedade Pedro Ximines.

- Quanto ao número de cachos por planta, a variedade Ferral t~
perou as demais.

A Ferral foi a que melhor se destacou, porém, os resultados ob
tidos no presente ensaio, deverão ser complementados, a lonro prazo, visando
avaliar a potencilidade de cada variedade.

Tabela 1. Valores médio de peso, e número de cachos por planta e produtivid~
de de quatro variedades de uva para mesa.

Peso de Número de Produção
cacho/planta cacho/planta kf>,/ha

~g

6,84a 46a 11,383a

5,59ab 3lb 9,307ab

5,04b 25b 8,392' b

4,42b 25b 7,359'b

12,3% 6,3 % 12,3%

Valores seguidos da mesma letra nao diferem estatisticamente ao nível
de 5% de probabilidade de acordo com o teste de Tukey.


