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INFLUÊNCIA DE ÉPOCAS DE DESFOLHA E DE COLHEITA
NA COMPOSiÇÃO FíSICO-QuíMICA DO VINHO CHARDONNAY

o trabalho foi conduzido em Santana do Livramento, no ciclo vegetativo de
1990/91,com o objetivo de avaliar o efeito de épocas de desfolha e de colhei-
Ta sobre a composição físico-química do vinho Chardonnay. O vinhedo era
conduzido em espcldeiro. com espaçamento de 3,5 m entre fileiras e 2,0m
entre plantas. As plantas tinham doze anos de idade, foram enxertadas sobre o
porta-enxerto S04 e podadas no sistema de cordão esporonado. O delinea-
mento experimental utilizado foi o completamente casualizado, num fatorial
incompleto, totalizando onze tratamentos, aplicados em função de quatro
épocas de desfoiha e três épocas de colheita, levando-se em conta uma data
ideal de colheita CDIC);houve três repetições. A intensidade da desfolha foi de
aproximadamente 30%do total de folhas, retiradas na zona dos cachos. Das
uvas colhidas nas datas previstas, foram elaborados vinhos através de micro-
vmrücoçoes. Os resultados obtidos mostraram que a época de desfolha não
afetou de forma significativa a maior parte das variáveis analisadas no vinho
Chardonnay, exceção feita os variáveis açúcares redutores e extrato seco
reduzido e do mineral Fe. Issomostra a pouca influência dessa prática cultural
sobre a composição final do vinho elaborado. Já a época de colheita afetou
cerca de 50%das variáveis avaliadas, As que aumentaram de forma significa-
tiva com o suceder das colheitas foram ólcool. açúcares redutores, polifenóis
totais CI280), I 420, prolirio. N, P e Mg; as que tiveram valores reduzidos com
colheitas mais tardias foram pH, acidez total, acidez fixa, ácido tartárico, ácido
rnóllco. soma ácido tartárico + ácido málico e Zn. Estesresultados evidencia-
ram uma maior influência do fator época de colheita sobre a composição
físico-química do vinho Chardonnay.
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