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Resumo. Os fertilizantes minerais mistos disponíveis, têm em suas composições alguns macronutrientes e 

micronutrientes combinados, consistem em nitrogênio (N) 1%; Óxido de potássio (K2O) 5%; Boro (B) 0,8%; 

Ferro (Fe) 0,40%; Manganês (Mn) 0,1%; Enxofre (S) 1%; Zinco (Zn) 2% e de carvão orgânico 3,5%; que pode 

proporcionar uma melhoria em vários processos metabólicos e fisiológicos das plantas, sendo este importante 

para maior produção de culturas. Nesse sentido, buscou-se neste trabalho avaliar algumas respostas 

agronômicas da 'Tannat' mediante a aplicação de um fertilizante mineral misto, em um vinhedo localizado em 

"Dom Pedrito – RS", na região da campanha Gaúcha, pelo Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Enologia 

(NEPE2). Para tanto, o experimento foi conduzido nos ciclos 2017/2018 e 2018/2019 na 'Tannat' enxertado no 

'SO4', com quatro anos de idade, conduzida no sistema de poda duplo "Guyot". Os tratamentos foram aplicados 

a partir da fase 17 de acordo com a escala de Eichoorn & Lorenz (1977). Estes tratamentos foram: T1= Quatro 

aplicações de água destilada na planta inteira; T2= Uma aplicação do fertilizante mineral somente no cacho na 

dose recomendada (500mL.ha-1); T3= Duas aplicações quinzenalmente na videira inteira, na dose recomendada 

(500mL.ha-1) e; T4= Quatro aplicações na videira inteira, na dose recomendada (500mL.ha-1). O experimento 

consistiu de 4 tratamentos, com 3 repetições com 7 plantas por repetição, totalizando 21 videiras por tratamento 

e 84 videiras para todo o experimento. No decorrer do experimento, na colheita avaliou-se as variáveis de 

produtividade e clorofila. No presente experimento, o fertilizante mineral misto testado contribuiu-o em uma 

melhora nas variáveis agronômicas analisadas.        

 Palavras-Chave: Vitis vinifera L., Vitivinicultura, Nutrição Mineral. 

Abstract. The mixed mineral fertilizers available, have in their compositions some macronutrients and 

micronutrients combined, consist of nitrogen (N) 1%; Potassium oxide (K2O) 5%; Boron (B) 0.8%; Iron (Fe) 

0.40%; Manganese (Mn) 0.1%; Sulphur (S) 1%; Zinc (Zn) 2% and organic charcoal 3.5%, which can provide 

an improvement in various metabolic and physiological processes of plants, being this important for higher 

crop production. In this sense, we sought to evaluate some agronomic responses of 'Tannat' through the 

application of a mixed mineral fertilizer, in a vineyard located in "Dom Pedrito-RS", in the region of the 

Gaúcha campaign, by the Nucleus of Studie, Research and Extension in Enology (NEPE2). For this purpose, 

the experiment was carried out in cycles 2017/2018 and 2018/2019, in the 'Tannat ' grafted at 'SO4', with four 

years of age, conducted in the double pruning system "Guyot". The treatments were applied from phase 17 

according to the Eichoorn Scale & Lorenz (1977). These treatments were: T1 = four applications of distilled 

water in the whole plant; T2 = An application of mineral fertilizer only in the bunch at the recommended dose 

(500ml. ha-1); T3 = Two applications fortnightly in the whole Vine, at the recommended dose (500mL. ha-1) 

and; T4 = Four applications in the whole Vine, at the recommended dose (500mL. ha-1). The experiment 

consisted of 4 treatments, with 3 replications with 7 plants per repetition, totaling 21 vines per treatment and 84 

vines for the whole experiment. During the experiment, the variables of productivity and chlorophyll were 

evaluated in the harvest. In the present experiment, the mixed mineral fertilizer tested contributes to an 

improvement in the agronomic variables analyzed.          
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1 Introdução  

A Campanha Gaúcha, cortada pelo paralelo de latitude 

31ºS, caracteriza-se por extensas planícies cobertas de 

vegetação rasteira. Tem topografia plana, facilitando a 

mecanização. O município de Santana do Livramento 

está 218 metros acima do nível do mar e a cidade de 

Bagé, a 210 metros. São cultivadas praticamente apenas 

uvas europeias, pelo sistema de espaldeira, com as 

videiras dispostas em fileira, o mais indicado para castas 

finas. Alguns solos são de reduzida acidez, arenoso e com 

boa drenagem e outros são exatamente o contrário. A 

pluviosidade é alta, de cerca de 1.400mm anuais, porém 

menos que na Serra Gaúcha [1]. 

No decorrer da década de 1970, várias empresas 

começaram a se estabelecer no extremo sul do estado, 

atraídas por pesquisas da Secretaria de Agricultura do RS 

que o consideraram a região de melhores condições 

climáticas para a cultura Vitis vinifera. Devido às ótimas 

condições de cultivo de uvas viníferas e à relativa 

saturação da Serra Gaúcha, muitas vinícolas serranas vêm 

ultimamente se instalando no extremo sul do RS [1]. 

Com respeito a cultivar pesquisada, a 'Tannat' é 

originária da região de Madiran, no Sul da França, onde 

está sua maior área de cultivo. Também é importante no 

Uruguai, onde é a principal vinífera tinta cultivada. Foi 

introduzida no RS pela Estação Experimental de Caxias 

do Sul, em 1947, procedente da Argentina. Novas 

introduções foram feitas por essa mesma instituição em 

1971 e 1977, com materiais vindos da Califórnia e da 

França, respectivamente. Destacou-se nos experimentos, 

passando a ser avaliada em unidades de observação 

instaladas em propriedades de viticultores no início da 

década de 1980. No mesmo período, foi plantada em 

Santana do Livramento pela empresa “National 

Distillers”. A partir de 1987 começou a ser difundida 

comercialmente na Serra Gaúcha [2]. 

Está cultivar é vigorosa e bastante produtiva, cujo 

cultivo comercial do RS teve expansão na década de 90. 

A área plantada evoluiu significativamente chegando a 

130 ha em 1995. Origina vinho rico em cor e extrato 

usado especialmente para corte com outros vinhos tintos. 

No Uruguai e no RS, é usada também para a elaboração 

de vinho varietal. 

A ‘Tannat’ é conhecida pela sua potencialidade dos 

vinhos extremamente tânicos quando jovens, 

concentrados e com ótimo poder de envelhecimento. Os 

estudos mais específicos na região de Dom Pedrito - RS 

ainda são poucos, sobre produtos de fertilizantes minerais 

mistos relacionados ao cultivo da videira para obter a sua 

qualidade e potencialidade em campo.  

Um fertilizante pode conter um, dois ou vários 

macronutrientres primários, macronutrientes secundários 

e micronutrientes. Uma vantagem óbvia de fertilizantes 

com vários nutrientes é a economia de trabalho na 

aplicação, mas deve-se considerar ainda que os nutrientes 

serão aplicados mantendo a mesma relação entre suas 

concentrações. Essa última vantagem, contudo, nem 

sempre é obtida para qualquer produto. O emprego de 

fertilizantes mais concentrados pode trazer problemas 

com relação a macronutrientes secundários e 

micronutrientes. O exemplo clássico é o que ocorre 

quando do emprego em larga escala da Uréia (45%N) em 

substituição ao Sulfato de Amônio (20%N), causando o 

aparecimento de deficiência de S [3]. 

Com respeito à pulverização e aplicação dos 

fertilizantes foliares, as folhas mais novas estão em alta 

atividade metabólica, consumindo nutrientes nos seus 

processos de síntese. A penetração dos nutrientes no 

apoplasto é também mais facilitada, porque nestas folhas 

a cutícula é mais fina e possui menor quantidade de ceras 

e cutina, em contrates com uma quantidade relativamente 

grande de pectinas, que não altamente hidrófilas [4]. 

Nesta sentido, este estudo teve como objetivo 

trabalhar em diferentes épocas de aplicação do fertilizante 

mineral misto, para contribuir em uma melhor resposta 

agronômica na ‘Tannat’. 

2 Materiais e Métodos  

O trabalho foi implantado na cidade de Dom Pedrito, 

localizada nas coordenadas 30°58’58”S e longitude 

54°40’22”W, clima subtropical úmido, com invernos 

rigorosos, grandes geadas, vento Minuano e temperatura 

média anual de 16°C. O solo deriva de granulitos, rocha 

metamórfica de alto grau. O trabalho realizou-se em uma 

propriedade particular, localizado na BR 293 à altura do 

km 241, na Campanha Gaúcha/RS, nos anos 2017/2018 e 

2018/2019. A ‘Tannat’ (Vitis vinifera L.) enxertadas sobre 

‘SO4’, de 4 anos de idade, foi conduzida em espaldeira 

simples, com altura de 0,90 m do primeiro arame ao solo, 

aproximadamente 0,80 m de altura de área foliar (altura 

entre o primeiro e o último arame), espaçamento de 1,3 m 

entre plantas e 3 m entre filas.  
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O produto Biozyme
® 

TF que consiste a base de 

Nitrogênio (N) 1%; Óxido de potássio (K2O) 5%; Boro 

(B) 0,08%; Ferro (Fe) 0,40%; Manganês (Mn) 0,1%; 

Enxofre (S) 1%; Zinco (Zn) 2% e Carbono Orgânico 

3,5%; além desses elementos, no México o produto 

contém reguladores vegetais como as Giberelinas e 

Citocininas. O início do experimento ocorreu no período 

da floração no estádio 17 da videira de acordo com 

Eichhorn e Lorenz (1977) [5], onde realizou se a primeira 

aplicação no mês de novembro de 2017 e no mês de 

novembro de 2018 (Figura 1).  

 

Figura 1: Estádio da primeira aplicação na ‘Tannat’.                 
                                                                                                      

O delineamento experimental foi de blocos 

casualizados com duas repetições para cada tratamento e 

sete plantas por repetição (intervalo).  

 

Os tratamentos foram: T1= Água destilada na videira 

inteira, quinzenalmente quatro vezes; T2= Uma aplicação 

do fertilizante mineral somente no cacho dose 

recomendada (500mL.ha
-1

); T3= Duas aplicações na 

videira inteira quinzenalmente, na dose recomendada 

(500mL.ha
-1

); T4= Quatro aplicações na videira inteira 

quinzenalmente, na dose recomendada (500mL.ha
-1

).  

Após a primeira aplicação, as demais foram realizadas 

quinzenalmente de acordo com o tratamento testado, e foi 

instalado uma rede contra-ataque (Figura 2) de pássaros 

na fase de mudança da cor das uvas que corresponde o 

estádio 35 de acordo com Eichhorn e Lorenz (1977) [5], 

assim minimizando a perda de frutos devido o ataque de 

pragas nas bagas. 

 

Figura 2: Colocação da rede contra-ataque de pássaros na fase 

de mudança de cor das uvas da ‘Tannat’. 

Avaliou-se a clorofila total das folhas (Figura 3) com 

o ClorofiLOG-CFL 1030 marca FALKER, de forma não 

destrutiva recolhendo dados de 6 folhas por planta, foi 

também avaliado a produtividade (Figura 4) sob cada 

tratamento. 

 
Figura 3: ClorofiLOG-CFL 1030 marca FALKER nas folhas da 

‘Tannat’.           
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Figura 4: Colheita da ‘Tannat’.          

Foram utilizados para as análises de dados, os 

programas estatísticos Sisvar 5.6 [6] submetidos a 

comparação de médias Tukey a 5% de probabilidade. 

3 Resultados  

Na tabela 1, que ilustra os resultados das variáveis 

fisiológicas: a Clorofila total do dia 10 de novembro de 

2017 e do dia 12 de fevereiro de 2018. Observou-se que 

não houve diferença entre si significativamente no dia 10 

de novembro de 2017, o T2 mesmo se destacando é igual 

estatisticamente com o T1 e T3. A Clorofila total do dia 

12 de fevereiro de 2018, o T3 se destacou, mas 

estatisticamente é igual aos tratamentos T1 e T2. 
 

Tabela 1: Clorofila total da ‘Tannat’, 2017/2018. 

Tratamentos* 
   Clorofila total 
  (10 /11/2017) 

Clorofila total 

(12/02/2018) 

T1 343,1 a b** 418,8 a b 
T2 351,5 a 407,8 a b 
T3 333,3 a b 432,8 a 
T4 318,3  b 405,0 b 

CV (%) 19,3% 16,5% 

*T1= Água destilada na videira inteira, quinzenalmente quatro 

vezes; T2= Uma aplicação do adubo foliar somente no cacho na 

dose recomendada (500 mL.ha-1); T3= Duas aplicações na 

videira inteira quinzenalmente na dose recomendada (500 

mL.ha-1) e; T4= Quatro aplicações na videira inteira 

quinzenalmente na dose recomendada (500 mL.ha-1). 
**Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

A adição da Citocinina nas folhas estioladas ou nos 

cotilédones várias horas antes de serem expostos à luz 

tem dois efeitos importantes: melhorar o 

desenvolvimento posterior (à luz) dos etioplastos em 

Cloroplastos, notadamente pela promoção de formação de 

grana, e pelo aumento da taxa de formação da clorofila 

[7]. 

Como podemos observar na tabela 2, observou-se de 

forma geral que não houve diferença entre os tratamentos. 
 

 

Tabela 2: Clorofila total da ‘Tannat’, 2018/2019. 

Tratamentos* 
Clorofila total 

(29/11/2018) 
Clorofila total    

(19/02/2019) 

T1 336,8 a ** 293,9 a 
T2 360,7 b 301,4 a 
T3 348,6 ab 310,1 a 
T4 345,1 ab 298,4 a 

CV (%) 17,0 % 27,0% 

*T1= Água destilada na videira inteira, quinzenalmente quatro 

vezes; T2= Uma aplicação do adubo foliar somente no cacho na 

dose recomendada (500 mL.ha-1); T3= Duas aplicações na 

videira inteira quinzenalmente, na dose recomendada (500 

mL.ha-1) e; T4= Quatro aplicações na videira inteira 

quinzenalmente, na dose recomendada (500 mL.ha-1).  
**Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

A porcentagem sob o peso da colheita (Tabela 3) dos 

tratamentos para parâmetro de comparação é a 

testemunha (T1), sendo assim a porcentagem do T2: Uma 

aplicação do adubo foliar somente no cacho obteve a 

porcentagem de 105,69%; T3: Duas aplicações na videira 

inteira quinzenalmente obteve como porcentagem 

122,32% e; T4: Quatro aplicações na videira inteira 

quinzenalmente obteve como porcentagem 88,40%, então 

podemos observar que o T4 foi inferior aos demais 

tratamentos, podendo se este resultado explicado pelo 

fato de uma elevada aplicação do produto, assim sendo o 

T3 como aplicações intermediarias teve um resultado 

superior. 
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Tabela 3: Porcentagem sob o peso da colheita da ‘Tannat no 

ano de 2019. 

Tratamentos*     

T1 100 % 
T2 106 % 
T3 122 % 
T4 88 % 

*T1= Água destilada na videira inteira, quinzenalmente quatro 

vezes; T2= Uma aplicação do adubo foliar somente no cacho 

na dose recomendada (500 mL.ha-1); T3= Duas aplicações na 

videira inteira quinzenalmente, na dose recomendada (500 

mL.ha-1) e; T4= Quatro aplicações na videira inteira 

quinzenalmente, na dose recomendada (500 mL.ha-1).  

Em pesquisa com outra frutífera, quatro aplicações de 

250 mL ha
-1

 FML do fertilizante mineral misto 

Biozyme
®
, a cada 45 dias, proporcionam maior 

produtividade real na cultura da Banana [8]. 

4 Conclusão 

Concluímos preliminarmente no presente trabalho, que o 

fertilizante mineral misto testado pode contribuir em uma 

melhora das variáveis agronômicas, como a 

produtividade. 

5 Agradecimentos 

Ao viticultor, Sr. Adair Camponogara. À empresa 

Citropack pelo fornecimento das redes contra-ataque de 

pássaros. 

Referencias 

1. J. Osvaldo Albano do Amarante. Os segredos do 

vinho – 3ª edição. São Paulo: Mescla (2010). 

2. U. A. Camargo. Uvas Viníferas para Processamento 

em Regiões de Clima Temperado; Disponível em: 

<https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/Font

esHTML/Uva/UvasViniferasRegioesClimaTempera

do/cultivar.htm#topo> . Acesso em agosto (2018). 

3. A. Antônio Rodella; J. Carlos Alcarde; DIAS, Av 

Pádua. Requisitos de qualidade física e química de 

fertilizantes minerais. GONÇALVES, J. L. de M.; 

BENEDETTI, V. Nutrição e fertilização florestal. 

Piracicaba: IPEF, (2000), 59-78. 

 

 

4. P. Castro et al. Manual de estimulantes vegetais: 

nutrientes, biorreguladores, bioestimulantes, 

bioativadores, fosfitos e biofertilizantes na 

agricultura tropical / coordenação de Paulo Roberto 

de Camargo e Castro … [et al.]. – São Paulo: 

Agronômica Ceres (2017). 

5. V.K.W. Eichorn.; Lorenz, D.H. Phenological 

Development Stages of the Grapewine. 

Braunschweig. (1977), pgs. 28-29.  

6. FERREIRA, Daniel Furtado. Sisvar: a Guide for its 

Bootstrap procedures in multiple comparisons. 

Ciênc. agrotec. 2014, vol.38, n.2 [citado  2015-10-

17], pp. 109-112 . Disponible en: ISSN 1413-7054. 

7. F. B. Salisbury. Fisiologia da plantas / Frank B. 

Salisbury, Cleon W. Ross; [tradução Patrcia Lia 

Santarosa]. – São Paulo : Cengage Learning, (2012).  

8. R. de Melo Souzal et al. Fertilizante Mineral Misto 

via Foliar na Cultura da Banana, Cultivada Grand 

Naine. 

 


