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No ciclo vegetativo de 1993/94, avaliou-se o estado nutricional de vinhedos
da cv. Cabernet Sauvignon da Serra Gaúcha, segundo as metodologias da
Califórnia, Michigan e África do Sul. Na metodologia da Califórnia, utilizou-se o
pedolo amostrado na fase de floração e na de Michigan, na maturação: na
da África do Sul,a folha na maturação. Os minerais analisados foram o N, P. K,
Co. Mg, S,Cu, Zn. Fe, Mn e B. A análise de cada amostra foi feita com repeti-
ção. Os resultados mostram que as três metodologias avaliadas apresentaram
diferentes diagnoses nutricionais dos vinhedos. Assim, segundo o método da
Califórnia os vinhedos não apresentaram problemas nutricionais para p, K, Mg,
Mn e Zn. pois esses nutrientes foram considerados como adequados: o B foi
considerado como deficiente em 83,3%dos vinhedos; já o N total, Co. S,Cu e
Fe não foram avaliados, porque essa metodologia não apresenta parámetros
para essesnutrientes. O método de Michigan não identificou problemas nutri-
cionais para B,Fee Mn, que foram enquadrados na faixa normal; quanto ao N,
58,3%dos vinhedos situaram-se como abaixo do normal e o restante, como
normal; para o p, 25,0%dos vinhedos situaram-se como normal e 41,7%acima
do normal: o K esteve em excesso em 58,3%dos vinhedos e acima do normal
em 25,0%;o Ca e o Mg situaram-se como normal e excesso em todos os vinhe-
dos; o Zn.acima do normal em 75,0%dos vinhedos; já o Se Cu não foram ava-
liados, pois essa metodologia não apresenta dados comparativos. Com o
método da África do Sul, o P e B situaram-se na faixa normal em todos os vi-
nhedos; o N teve teor normal em 83,3% dos vinhedos; o K, Co. Mg, Cu e Mn
ficaram acima do normal ou normal em todos os vinhedos; o Fesituou-se como
acima do normal em 91,7%dos vinhedos e o Zn, em 75,0%.As diferenças en-
contradas entre as metodologias foram devidas à época de coleta das amos-
tras e ao tecido analisado.
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