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RESUMO- Foram realizados dois experL~entos para testar a eficiencia de alguns
produtos quimicos na quebra de donmencia das gemas de videira da cultivar Ita-

lia. As plantas utilizadas nos experimentos estao conduzidas em espaldeira e
sac podadas segundo sistema Cazenave, sendo que no experimento n 9 1 os ramos f~
ram rnantidos na vertical e no experimentQ n92 osramos foram conduzidos na ver-

tical e emorgados. Os produtos qUlmicos utilizados foram: Thiourea + KN03, nas
concentra~Oes: 2% + 5%e 4~ + 10%; Oleo mineral + DNBP,nas concentra~oes 5% +
0,12% e 8% + 0,12%; e a combina~ao dos produtos: (Thiourea + KN03) + (Oleo mi-

neral + DNBP), nas concentra~oes: (2% + 10%) + (5% + 0,12%). Nao houve consis-

tencia entre os resultados obtidos nos dois experimentos. A brota~ao de gemas
nao atingiu 50%em nenhum dos tratamentos, embora alguns deles tenham side si.&
nificativamente superiores a testemunha. Houve sinergismo entre a emorga<;;aodos
ramos e os tratarnentos quimicos, principalmente coo os produtos: Thiourea a 4%

+ KN03a 10%e oleo mineral a 8% + DNBPa 0,12%. Pode ser evidenciado como me-
Thor tratamento 0 uso dos produtos: Oleo mineral a 8% + DNBPaO,12% sobreplan-
tas com ramos emorgados, pois alem de ter dado os melhores resultados, esses
produtos agem tambem COOlOdefensivos contra pragas.

1HE EFFICIE.'JCYOF SOMERESTBREAKINGrnEMICALSONGRAPEBUDSIN 1HE SUB-MEDIUM

SADFRANCISCOYALlEY

ABSTRACT- Two trials were carried out to test the efficiency of some rest
breaking chemicals on grape buds cv. Italia. Grape plants were trained on tre..!

lises and pruned according to Cazenave's method. In the trial 1 the stems were
kept in a vertical position, whereas in the trial 2 they were kept vertical
and twisred. The chemicals used were: Thiourea + KN03 (2% + 5% and 4+ + 109,;);

Mineral oil +INBP (5% + 0.12% and 8%+ 0.12%) and the cOOlbination (Thiourea
2% + KN03 10%) + (Mineral oil 5% + DNBP0.12%). There was no consistency be-
tween the results of the two trials. None of the treatments achieved 50% bud

break, although some of them were significantly superior than the control.
There was a synergism between the twisting and the chemical treatments spe-
cially with the chemicals: Thiourea 4% + KN03 10%and Mineral oil 8% + rnBP
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0.12%. The best treatment was Mineral oil 8% +IJIJBP0.12% sprayed on plants with

twisted stems. This treatment can also control vine pests.

A regiao tropical semi-arida do Sub-~~dio Sao Francisco apresenta pe-
culiaridades de elima nao encontradas em nenhuma outra regiao do pais, pois que

a media de temperaturas minimas nunca e inferior a 180C e a umidade relativa o~
cila em tome de 57%; essas condi~oes climaticas permitem que a videira, cultu-

ra explorada economicamente na regiao, vegete durante 0 ano todo, pois as temp~
raturas minimas nunca atingem limites que possam irnpossibilitar 0 desenvolvime~

to ve~etativo das plantas (WINKLER1970). Sendo dessa forma, 0 comportamento fi

siologico da videira e totalmente diverso daquele apresentado nas regioes tradl
cionais de cul ti vo, 0 que permi te obter 'produ~ao de uvas em qualquer epoca do
ano, desde que seja feito urn controle da epoca de poda e da irriga~ao (ALBU-

QLERQUE&ALB~UERQUE1982). Em consequencia da altera~ao do comportamento fisi~
logico da videira pelas condi~Oes climaticas, observa-se uma acentuada donnen-
cia de gemas na JIl&ioria das culti vares de videira introduzict.a.s no Sub-~dio Sao

Francisco, que varia em intensidade conforme a epoca do ano (ALB~UERQUE&ALB!:!
QUERQUE1982), tomando-se urnproblema, pOl' acarretar uma limita<;:ao do poten-
cial produti vo da cuI tura.

Nos ultimos anos, 0 nitrato de potassic (KN03), thiourea (TO) e oleo
mineral associado com os sais de dinitro, tern side usados em varias especies f~
tHeras de elima temperado para quebrar a donnencia. No entanto, os resultados

tern sido os mais diversos, levando-se em considera~ao a especie, a concentra~ao

do produto e a epoca de aplica~ao.
Trabalhos com TUem macieira foram realizados pol' UNRATH& SHALTOur

(1982) que obtiveram melhor eficiencia do produto na quebra de donnencia de ge-

mas foliares; PETRI &PASCAL(1978) nao obtiveram resultados satisfatorios com
a combina~ao de TU + KN03•

STRYDON&SKINNER(1965) e FELICIANOet alii (1979) observaram que, em
pessegueiro, aplica~oes de TU isolada ou combinada com KN03causaram fitotoxid~
de as gemas florais, danificando os ramas de 1 ana, com subseqUente redu~ao da

produ~ao.

Em videira, WEAVERet alii (1961) e EREZet alii (1971) constataramque
a TU diminui 0 periodo de repouso das gemas, elevando a percentagem de abertura
destas.

KOQiHARet alii (1978) observaram que a atividade de algumas isoenzi-

mas da peroxidase foi consideravelmente maior e mais cedo nos ramos tratados com
TU, levando a crer que estas estariam associadas com 0 final da dormencia.



No ~ntanto, para BHWBAL (1975), aplica<;Oes de TU em videira influen-
ciam eficientemente apenas 0 crescimento vegetativo.

o KN03 e 0 dini trofenol sac produtos inibidores da respira<;ao e agem
de forma a perturbar 0 metabolismo respiratorio dos tecidos, bloqueando 0 ci-
cIo de Krebs e induzindo,uma fermenta<;ao intracelular, que pode ser considera-
da como a primeira etapa da serie de rea<;oes bioquimicas que conduzem a quebra
de dormenda das gemas de videira (GALEr 1976).

Em madeira, UNRATH & SHALTOUT (1982) observaram que KNu3 e mais efi-
ciente na quebra de dormencia das gemas florais.

Oleo mineral, combinado com sais de dinitro (DNOC e DNBP), foi efici-
ente na quebra de dofmencia de gemas de madeira, segundo os autores PEmI et
alii (1978) e PASQUAL & PEmI '(1979).

Em pessegueiro. FELICIANO et alii (1979) obtiveram lDTI aUllcnto na per-
centagem de brota<;ao e flora<;ao quando as plantas foram pulverizadas com DNOC +

oleo mineral.
BHUJBAL (1975) contatou que, em videira, 0 DNOC aplicado isoladmnente

so influencia 0 crescimento vegetativo.
Segundo PAIVA & ROBITAILLE (1978), a eficiencia da TU e do DNOC naqu~

bra de dormencia da macieira depende, principalmente, do estagio de repouso Uas
gemas e da epoca de aplica<;ao.

o objetivo d~ste trabalho e 0 aUI1cnto da produtividade dacultivar Ita
lia atraves da quebra de donnencia de gemas pelo uso de produtos qUlmicos, pois
que esta cultivar, apesar de ser a mais diftmdida na regiao do Sub-Medio ~ao
Francisco, apresenta lDTI elevado indice de dormencia de gemas, principalmente
quando is plantas sac podadas no periodo compreendido entre maio e agosto.

Para testar a eficiencia dos prodtITos qUimicos na quebra de dormencia
de gemas, foram realizados dois experimentos no Campo Experimental de i-landa-
caru, pertencente ao Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Semi-Arido da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (CPATSA/~ffiRAPA), situado no muni-
cipio de Juazeiro, BA, a 9034' de Latitude SuI, 40026' de Longitude Oeste e a
375 m de altitude. Utilizou-se urn parreiral da cultivar Italia com aproximada-
mente dez anos de idade, que apresenta lDTI espa<;amento de 3,0 m entre as filei-
ras e 2,0 m entre as plantas. As videiras utilizadas nos experjmentos p,stao
conduzidas em espaldeiras, e sac podadas segundo sistema Cazenave. A irriga<;ao
da area e atraves de sulcos.

o clima da regiao segundo HARGREAVES (1974) e classificado como muito
arido, Os dados climaticos registrados durante a condu<;ao dos experin~ntos en-
contram-se na TABELA 1.



TABELA 1 - Dadas climatologicos registrados no Campo Experimental de Mandacaru durante a realiza~ao das dais experimentos,

TEMPERATURA LMlDADE INSO- EVAPO- . PRECIPITAc;AO VELOClDADE 00
MbS RELATIVA LAc;AO RAc;AO PLUVI~1RlCA VENTOal

MEDIA °c MA,'{IMA°c MrNUlA °c ( %) (h/dia) (1IUIl1dia) (1IUIl) km/h

Ano - 1980
Maio 27,j 31,4 20,5 57 7,2 9,3 0,0 10,17
Junho 26,3 30,4 19,1 59 6,9 9,4 0,0 9,97
Ju1ho 25,9 30,0 18,5 55 8,6 10,2 0,0 11,24
Agosto 26,6 31,0 19,2 50 9,1 12,1 0,0 12,60
Setembro 27,4 32,7 20,7 49 7,7 12,2 0,9 12,73•.....

•.....
<D•..... Ano - 1981

Maio 26,1 29,6 18,9 61 8,2 7,5 1,5 9,41
Junho 25,3 29,5 18,6 61 7,6 7,7 0,7 9,?3
Ju1ho 24,6 28,9 17,3 59 8,0 9,3 0,2 11,72
Agosto 25,6 30,1 17,7 59 8,1 10,1 1,1 10,77
Setembro 27,4 31,7 18,4 52 8,0 11,4 0,0 9,08 •

a/Estimada em fun~ao da ve10cidade a 50 em.



° primeiro experimento foi realizado durante 0 peri"odo de 8 de maio a
22 de setembro de 1980, sendo 0 delineamento experimental em blocos ao acaso, com
seis tratamentos e quatro repeti~oes. Os tratamentos testados foram os seguin-
tes:

1. Testemunha
2. TU a 2% + KN03 a 5%
3. TU a 4% + KN03 a 10%
4. Oleo mineral a 5% + DNBP a 0,12%
5. Oleo mineral a 8% + DNBP a 0,12%
6. (TU a Z% + KN03 a 10%) + (Oleo mineral a 5% + DNBP a 0,12%)
° segundo experimento foi realizado durante 0 perlodo de 6 de maio a

24 de setembro de 1981, sendo 0 delineamento experimental em blocos ao acaso,
com doze tratamentos e tres repeti~Oes. Os tratamentos testados foram os se-
guintes:

lA. Testemunha com ramos na posi~ao vertical (R.V.)
lB. Testemunha com ramos emorgados (R.E.)
2A. TU a 2% + KN03 a 5% (R.V.)
2B. TU a 2% + KN03 a 5% (R.E.)
3A. TU a 4% + KN03 a 10% (R.V.)
3B. TU a 4% + KN03 a,lO% (R.E.)
4A. Oleo mineral a 5% + DNBP a 0,12% (R.V.)
4B. Oleo mineral a 5% + DNBP a 0,12% (R.E.)
SA. Oleo mineral a 8% + DNBP a 0,12% (R.V.)
5B. Oleo mineral a 8% + DNBP a 0,12% (R.E.)
6A. (TU a 2% + KN03 a 10%) + (Oleo mineral a 5% + DNBP a 0,12%) (R.V.)
6B. (TU a 2% + KN03 a 10%) + (Oleo mineral a 5% + DNBP a 0,12%) (R.E.)
Em ambos os experimentos os tratamentos foram testados em pulveriza-

~oes sobre toda a planta, logo apos a poda. Nos tratamentos de n9 6 de ambos os
experimentos a aplica~ao dos produtos foi parcelada, sendo aplicada primeiro a
mistura TU a 2% + KN03 a 10% e apos cinco dias foi aplicada a mistura oleo min~
ral a 5% + DNBP a 0,12%.

As plantas do experimento, em numero de tres por parcela, receberam uma
poda longa, sendo etiquetadas varas que completassem U!Il total de 80 genus por
parcela.

A eficiencia dos produtos qulmicoS aplicados foi avaliada atraves Jos
seguintes parametros:

inlcio da brota~ao
percentagem de brota~ao
niimero de cachos por planta
produ~ao media por planta



· mo mosto, foram feitas determina<;oes de percentagem dos selidos solu

veis, acidez total e acidez real.

Emambos os experimentos, a brota<;ao teve inlcio numa mesmaepoca para
todos os tratamentos, aproximadamente doze dias apes a poda, nao havendo desta

forma influencia dos tratamentos sobre a mesma.

Confonne e mostrado na FIGURA1, no experimento de n9 1 os tratamentos
de nGmeros 4 e 5 foram significativamente superiores a testemunha, no entanto,
nao diferiram dos tratamentos de niimeros 3 e 6. No experimento de n9 2 os trat~

mentes de niimeros 3, 5 e 6 com ramos emorgados nao diferiraril significativamente
entre si, mas foram superiores as testemunhas com ramos na posi<;ao vertical e

com ramos emorgados. Observa-se tambem que nenhurn dos tratamentos em ambosos ex

perimentos atingiu 50%de gemas brotadas.
No experiment? de n9 2 constatou-se urn sinergismo do tratamento qulmi-

co com a emorga<;ao dos ramas, com exce<;ao do tratamento de n 9 4. A influencia

da emorga<;aodos ramas no aumento da brota<;ao pode ser exp1icada por duas teo-
rias: 1 - nutriciona1: que diz que os ramas emorgados fazem com que a sei va ci!

cu1e mais 1entamente, acumu1ando os hidratos de carbono em todo 0 ramo, os quais
formam reservas que serao uti1izadas pe1a p1anta na brota<;ao e na forma<;ao de

frutos (PIMENTEL1962 e OOUTANCEAU1971); e 2 - a<;ao de substancias de cresci-
mento: estas ao serem e1aboradas pe10 vertice vegetativo, se difLUldemno senti-
do baslpeto, e com a acumula<;aoprogressiva delas a uma determinada distanciado

vertice, a1can<;amuma concentra<;ao que provave1mente impede a mU1tip1ica<;ao ce-
1u1ar. A emorga<;aodos ramos e1imina parcialmente esta dominancia apical, (OOU-
TANCEAU1971).

A falta de consistencia entre os resultados dos dais experimentos qu~
do foram aplicadas substancias quimicas sobre os ramos conduzidos na posi<;ao ve!

tical, e a baixa percentagem de brota<;ao obtida pe10s melhores tratamentos, nao
permitem que se compare estes resultados com os obtidos por NEAVERet alii
(1961), EREZet alii (1971), BHUJBAL(1975) e KOCHHARet alii (1978), pois es-
tes trabalharam em regioes c1wticas bem diferentes desta em que foi desenvo1-
vido 0 presente traba1ho e as causas da dormencia das gemas de videira em re-

giao tropical semi-arida, pare cern ser hem divers as daque1as que originam a dor-
mencia em regioes com esta<;Oes climiiticas bem definidas.



- ~
ab-

a be-
~

..£... ,..£.
...£.. ,E..

~
e e- -

lA 18 2A 28 3A 38 4A 48 SA 58 6A 68

FIGURA 1 - Influencia dos tratamentos na quebra de dormencia de gemas. As me-
dias dos tratamentos representados pela mesma letra (minuscula) nao
diferem significativamente pew teste de Duncan a 5% de probabilida-
de.

Observa-se na FIGURA 2, que no experimento de nQ 1, os tratamentos de
numeros 4 e 5 foram estatisticamente superiores a testemunha e ao tratamento de
nQ 2. Neste experimento, houve a tendencia de urnmaior nUmero de cachos para os
tratamentos que apresentaram maior percentagem de gemas brotadas, com exce~ao
do tratamento de nQ 5 que, embora nao tenha apresentado diferen~a significativa
em rela~ao ao tratamento de nQ 4, apresentou nlimero inferior de cachos.

No experimento de nQ 2, observa-se a mesma tendencia, ou seja, os tra-
tamentos que apresentaram maior percentagem de gemas brotadas tiveram urnmaior
nlimero de cachos, com exce<;ao do tratamento de nQ 2 com ramas emorgados, que em
bora tenha apresentado uma percentagem de gemas brotadas estatisticamente infe-
rior ao tratamento de nQ 3 com ramos emorgados, nao diferiu significativamente
do mesmo com rela<;ao ao nlimero de cachos. Segundo KHANDUJA & BALASUBRAHMANYAM

(1972), a fertilidade das gemas de videira esta em flID<;aode urn conjlIDto de fa-
tores ambientais, que atraves de seus efeitos no crescimento e nos processos de
desenvolvimento, parece influenciar 0 processo de diferencia<;ao de gemas, etam-
bern, da area foliar que parece apresentar uma rela<;ao intima com a fertilidade
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22 EXPERIMENTO

FIGURA 2 - Efeito dos tratamentos no numero de cachos pOl' pZanta. As medias das

tratamentos representadas pela mesma letra (minuscula) nao diferem

significativamente pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.

A FIGURA 3 mostra que os resultados da produ~ao media par planta para
os dois experimentos realizados, nao apresentaram diferen~as significativas en-
tre si, pois segundo WINKLER (1970) a produ~ao par planta depende das condi~oes
nutricionais da mesma, sendo que plantas em iguais condi~oes de nutri~ao apre-
sentam produ~oes semelhantes, mesmo com diferentes niimeros de cachos .
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FIGURA 3 - Efeito dos tratamentos na produgao media pOl' planta. As medias das

tratamentos representadas pela mesma letra (minu.scula) nao diferem

significativamente pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.



Nao houve diferen<;as significativas para os parametros detenninados no
mosto da uva, conforme pode ser observado na TABELA 2.

Embora nao havendo consistencia entre os resultados dos dois experilOO~
tos, e nenhurn dos tratamentos ter causado a resposta desejada, ou seja, uma pe!
centagem de brota<;ao.superior a 50%, pode-se concluir que:

1 - Houve sinergismo entre a emorga<;ao dos ramas e os tratamentos quf-
micos, provocando urn aurnento de brota<;ao superior ao tratamento qufmico corres-
pondente com os ramas na pasi<;ao vertical, com exce<;ao do tratamento com 6leo
mineral a 5% + INBP a 0,12%. Esse sinergismo foi mais acentuado para os trata-
mentes com Thiourea a 4% + KN03 a 10% e 6leo mineral a 8% + DNBP a 0,12%.

2 - A emorga<;ao dos ramos e a pulveriza<;ao das plantas com 6leo mine-
ral a 8%+DNBP a 0,12% sac aconselhaveis, pais estes tratamentos nao 56 melhoram
a brota<;ao embora sem atingir nf veis otimos, como tambem os produtos (lufnlicos
sao defensivos contra pragas.

3 - As causas da donrencia de gemas da videira no trorico semi-arido
sao, provavelmente, diferentes daquelas em regiOe'S temperadas (com esta<;Oes cl~.
maticas definidas), pois que nesta regiao a media clas temperaturas :i11nilil3s
anuais (180C) esta bem acima do limite minimo de temperatura que pennite 0 c1e-
senvolvimento da videira e a diferen<;a entre 0 dia mais longo e 0 dia mais cur-
to nao ultrapassa urnahora.

4 - A pesquisa em quebra de donrencia das gemas de videira na Regiao
do Sub-Medio Sao Francisco deve ser conduzida no sentido de se conhecer, primei
ramente, os process os fisiologicos que ocorrem nas plantas, e que as levam a en
trar em donrencia.
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vaZores medios obtidos no mosto: percentagem de solidos soluveis, acidez total e acidez real
---_._-

19 EXPERIMENTO 29 EXPERIMENTO
TRATAME.•\1OS

SOLIDOS SOLOVEIS (%) ACIDEZ TOTAL ACIDEZ REAL SOLIDOS SOLOVEIS (%) ACIDEZ TOTAL ACIDEZ REAL
(BRIX) (mlAc.t/1) (pH) (BRIX) (mlAc.t/1) (pH)

lA 19,3 5,6 3,7 18,0 6,3 3,1
1B - - - 19,1 5,9 3,2
2A 19,6 5,2 3,6 19,0 5,9 3,1
2B - - - 17,7 5,6 3,0

•..... 3A 18,8 5,2 3,6 19,3 5,6 3,2
•..... 3B - - - 19,2 6,1 3,2<.0
'-J 18,6 3,24A 19,3 5,3 3,7 6,2

4B - - - 18,4 5,6 3,2
5A 19,9 5,5 3,6 18,9 6,5 3,0
5B - - - 18,5 5,2 3,2
6A 19,1 5,1 3,7 18,4 5,6 3,3
6B - - - 18,5 5,6 3,2
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