
BIOESTIMULANTES NA SUPERA<;AO DA DORMENCIA EM VIDEIRAS CV.
CABERNET FRANC NA REGIAO DA FRONTEIRA OESTE DO RS

Para a superac;:ao natural da dormencia da videira cultivada no SuI do Brasil, e fundamental
que ocorra frio nos meses de inverno. A falta de frio invernal na videira pode ocasionar atraso \/i
na brotac;:ao e, principal mente brotayao desuniforme das gemas com consequencias'
prejudiciais a planta em toda a fase vegetativa e produtiva. A regiao da Fronteira Oeste/RS
vem se consolidando no cultivo de videiras Vilis vinifera. Nesta regiao, as informac;:oes
tecnicas de manejo e conduc;:ao dos parreirais condizentes com as condic;:oes edafoclimaticas ,
locais sao incipientes e denotam a necessidade de estudos mais aprofundados.
Ocasionalmente podem ocorrer alguns problemas com a superayao da dormencia das videiras
pela dificuldade de alcanyar quantidade de frio necessario a brotac;:ao nesta regiao. Pratica
comum as regioes produtoras de uvas na superayao da dormencia e 0 emprego de produtos ,
quimicos sinteticos visando a quebra artificial da dormencia das gemas. Neste contexto, 0
trabalho teve por objetivo verificar 0 efeito da utilizac;:ao deprodutos para, quebra de
dormencia das gemas das videiras cv. Cabernet Franc, cultivadas nas condic;:oes
edafoclimaticas da Fronteira Oeste do Rio Grande do SuI. 0 projeto foi desenvolvido pela
Universidade Pontificia Cat6lica do Rio Grande do SuI na Faculdade de Zootecnia,
Veterinaria e Agronomia PUCRS campus Uruguaiana. 0 experimento foi conduzido no
vinhedo do Forte Wagners, localizado no distrito do Imbaa. A cultivar estudada foi a Cabernet
Franc com 13 anos de idade, enxertada em porta-enxerto S04, conduzidas em sistema de
espaldeira. As videiras foram submetidas a sete tratamentos sendo e1es: 2, 4 e 6% cianamida
hidrogenada (Dormex®) ; 1,5 e 3% de biofertilizante (Biocontrol®), mais a testemunha. 0'
delineamento experimental [oi blocos casualizados, com quatro repetic;:oes e seis tratamentos,
com cinco plantas por parcela. Foram analisados 0 desenvolvimento fenol6gico, porcentagem
de brotac;:aoe a produc;:ao.Os dados foram comparados pelo Teste de Tukey ao nivel de 5% de
significancia. Rouve efeito positivo de todos os tratamentos na maior porcentagem de gemas
brotadas em relac;:ao a testemunha. A aplicac;:ao do tratamento Biocontrol 3% acarretou
problemas de fitotoxidez nas gemas ocasionando a queima das mesmas. As videiras
submetidas aos tratamentos para quebra de dormencia apresentaram brotac;:aomais uniforme.
Rouve urn maior numero de gemas brotadas com reflexo na maior produyao nas plantas que
receberam trat(J.mento com cianamida hidrogenada independente da dosagem utilizada.
Provavelmente a concentrac;:ao utilizada do bioestimulante foi inadequada, devendo ser '
realizados outros estudos para determinac;:ao da concentrac;:ao ideal para os vinhedos da regiao.
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