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integra  conhecimento de outras ciências naturais, pautada na busca de novos 

consiste na aplicação de um conjunto de técnicas, dentre elas podemos citar o uso de 

proporcionou efeito  positivo para a produtividade da uva  Bordô  em  sistema agroecológico, 

Palavras-chave Vitis labrusca

viticulture, the agroecological production system consists in the application of a set of 

was to evaluate the yield of the Bordô grape variety submitted to different concentrations 

the experiment were 0%, 7,5%, 15% and 30%. The cover crops consisted of oats, vetch 

number of bunches per plant, yield per plant, yield per hectare and average berry mass. 

more effective.

Keywords Vitis labrusca

Bordô grapes grown in an organic production 
system with liquid humus and cover crops
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Introdução 

conhecimento   de   outras     ciências  naturais,  
sociais  e econômicas, possibilitando análises 

2013). Tal conceito de sustentabilidade pauta-
se na busca permanente de novos pontos de 

de novas práticas (métodos) e tecnologias no 

considera a propriedade rural familiar o locus 
ideal ao desenvolvimento de uma agricultura com 

processos vegetais e animais.

Para a viticultura, o sistema agroecológico para 
a produção de uvas consiste na aplicação de um 

aspectos importantes a serem considerados 
são as variedades plantadas, como as uvas 
americanas (Vitis labrusca
rusticidade. Dentre elas, a variedade Bordô tem 

2014).

As plantas de cobertura são uma alternativa 

de entressafra, pois aprimora a capacidade 
produtiva do solo, favorecendo sua estruturação 

além de promover a manutenção ou até mesmo 

controlar plantas invasoras pelo efeito supressor/

a redução nas perdas de solo e de água e 

nutricional (nitrogênio, fósforo potássio entre 

aplicação no solo aumenta a resistência da planta 

Dentro desse contexto, o objetivo desde trabalho 

um vinhedo agroecológico da variedade Bordô, 
visando a sua produtividade.

Material e Métodos

agroecológica situada no distrito da Sesmaria, 

variedade Bordô com 11 anos de idade, formado 

espaldeira, com espaçamento 2,80 x 1,5 m, poda 
mista, sem sistema de irrigação, sem cobertura 

como argissolo vermelho amarelo.

7,5%, 15%, 30% e três tipos de coberturas verde 
(aveia, ervilhaca e o aveia + ervilhaca), divididas 

20 plantas por tratamento.

2016/2017 e 2017/2018, onde foram 
selecionadas seis linhas do vinhedo, sendo duas 
linhas para cada cobertura. No mês de maio de 
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plantas de cobertura, entre as linhas do vinhedo, 
processo esse feito manualmente a lanço. Após 

do solo, a massa verde foi cortada e colocada nas 
linhas. Esse corte ocorreu manualmente 180 dias 
após o plantio.

vermicompostagem de esterco bovino, através de 
minhocas da espécie Eisenia fetida, mais conhecida 
como Vermelha da Califórnia.

tecido voil
um recipiente de polipropileno, adicionando-se 
aeradores acoplados a uma bomba de aeração, 
durante 24 horas, para facilitar a circulação do 

ocorrer 24 horas antes da aplicação no vinhedo.

misturado a 40 litros de água; após retirou-se 40 
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aplicou-se cerca de 40 litros.

efetuadas na base da planta, junto ao solo, todas 

21 dias.

planta-1, contados manualmente em campo na 
-1; 

-1; massa 
média de bagas (MMB), em gramas (g), pesada em 

ao laboratório na Estação Experimental Cascata - 
Embrapa Clima Temperado.

foram desdobrados os efeitos simples, sendo as 

de regressão polinomial pelo programa SISVAR.

Resultados e Discussão

ao se analisar a variável isolada, observou-se um 

A análise de regressão entre os fatores 

ervilhaca efeito positivo, com médias de cachos/
planta de 90 e 87, respectivamente (Figura 2A). 
Na safra seguinte, a cobertura aveia sobre as 

cachos por planta (Figura 2B). Entretanto, ambas 
as safras mostraram um efeito decrescente com o 
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Figura 2 -1) - NCP nas safras  2016/2017 e 
2017/2018 da variedade Bordô.



favorecendo um melhor crescimento vegetativo 

melhorando a porosidade e a retenção de água no 
solo, auxilia na descompactação e decomposição 
do solo, aumentando, assim, a produtividade e 

respectivamente. Essas médias se assemelham 

na primeira safra um comportamento polinomial 
decrescente para a interação entre concentração 

ervilhaca (Figura 3A). Na cobertura aveia, a 
produção por planta na concentração de 15% foi 

-1. 

intermédias 7,5% e 15% obtiveram 5,430 e 5,290 
-1. Para a concentração de 30% ocorreu 

-1. Na 

-1, 

consórcio (aveia + ervilhaca), ocorreu um efeito 
linear crescente, onde a concentração de 30% 
obteve uma produção por planta com média de 

-1 (Figura 3A).

Para a safra 2017/2018, a regressão ocorreu 

aveia (Figura 3B), com efeito polinomial 
decrescente, onde o maior pico de produção 

-1, pesos esses 
semelhantes ao da safra 2016/2017 para a mesma 
cobertura.
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Figura 3 -1) - PP nas safras  2016/2017 e 2017/2018 da 
variedade Bordô.
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De acordo com Branco (2010), a manutenção 

pelas plantas, favorecendo a produtividade. 

e aumentam a estabilidade de agregados em 

satisfatório do consórcio de aveia e ervilhaca 
deve-se ao efeito de complementaridade entre as 

solo e favorecendo o desenvolvimento da aveia 

nutriente e proporciona o desenvolvimento 

melhoria do solo, com isso proporcionando maior 

No trabalho de Ferranti (2017), em sistema 

em sistema convencional, observou resultados de 
produção por planta para a variedade Bordô de 

-1, respectivamente, 
valores esses superiores aos encontrados neste 
trabalho. Porém, essa baixa produção por planta 

ambas as safras.

A análise de regressão para a produtividade por 

cobertura aveia na concentração 15% com 16,56 
-1 e para a cobertura ervilhaca o pico de maior 

-1. Na cobertura 
consorciada, o efeito observado foi linear 
crescente, onde a concentração de 30% obteve 

-1

(Figura 4A).

Para a safra 2017/2018, a regressão ocorreu 

de 7,5% 15% a produtividade foi 19,42 e 16,58 
-1. Entretanto, o efeito observado foi 
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Figura 4 -1

da variedade Bordô.
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seguintes, sendo a produtividade em 30% de 
-1 (Figura 4B).

Alguns autores como Zhang et al. (2015) salientam 

nutricional para as plantas, favorecendo o seu 
desenvolvimento e de seus frutos, pois contém 

promovem o crescimento, como carboidratos e 

planta de cobertura constitui uma importante 

aveia possui um alto valor nutricional e uma rápida 
decomposição, favorecendo, assim, a absorção 

2014).

Segundo Giovannini (2008), a média de 
produtividade da variedade Bordô é de 15 a 20 

-1

da uva Bordô, Rombaldi et al. (2004) encontrou 
-1 

para o cultivo convencional e de transição na safra 

variedade, porém em sistemas de produção 

tratamento, uma produtividade por hectares de 
-1. A produtividade 

sem tratamento de Ferranti (2017). Isso pode 

esse contribui para uma maior disponibilidade de 
nutrientes e maior absorção pela planta.

Ao analisarmos a variável de massa média de bagas, 

a cobertura vegetal obteve efeito positivo em 
ambas as safras.

Para a massa média de baga na primeira safra, 

tratamentos cobertura aveia e o consórcio, 
onde as massas foram de 103,88 e 105,20 g, 
respectivamente, e a cobertura ervilhaca obteve 
uma média de 95,63 g. Para a safra 2017/2018, 
nas plantas onde foi colocada a cobertura 

demais coberturas com massa média de 104,11 
g. As coberturas aveia e ervilhaca não diferiram 
entre si (Tabela 1).

De acordo com Michelon et al. (2016), o consórcio 
das espécies de cobertura vegetal aveia e ervilhaca 

em função da maior absorção de fósforo pela 

Entretanto, na viticultura, segundo Mello (2012), o 
fósforo tem papel importante dentro da cultura da 
videira, pois atua como um componente estrutural 

2 e é responsável 

Tabela 1

Aveia

Ervilhaca

Consórcio (aveia+ ervilhaca)

CV%

Concentrações
de Húmus Líquido Safra 2016/2017

103,88 a

95,63 b

105,20 a

28,12

95,09 b

88,17 b

104,11 a

21,67

Número de Cachos (Cachos.plantas-1)

Safra 2017/2018

Cobertura Vegetal
Safra 2016/2017

Massa Média de Bagas (g)

Safra 2017/2018
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em seu trabalho de produtividade entre os 
sistemas de cultivo, encontrou médias de massa 

valores de massa média de baga para a variedade 

são indispensáveis para o desenvolvimento dos 
cachos.

Conclusão

vegetal proporcionou efeito positivo para 
a produtividade da uva Bordô em sistema 
agroecológico, assim como a concentração de 
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