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Resumo.A utilização de Silicato de Sódio (Na₂ SiO₃ ) na Viticultura tem se tornado muito recorrente. Assim, 

objetivou-se avaliar o efeito da aplicação do Silicato de Sódio no cacho e planta da ‘Chardonnay’. O 

experimento foi desenvolvido pelo Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Enologia (NEPE²) da 

UNIPAMPA – Campus Dom Pedrito, em vinhedo comercial da cidade de Dom Pedrito - RS, na ‘Chardonnay’, 

enxertada na ‘SO4’, sustentada em espaldeira e conduzida no sistema de poda de cordão esporonado.  Os 

tratamentos no dossel foram: T1 = controle - água destilada (seis aplicações); T2 = quatro aplicações de 

Silicato de Sódio; T3 = cinco aplicações de Silicato de Sódio e; T4 = seis aplicações de Silicato de Sódio; nos 

tratamentos T2 a T4 utilizou-se 0,8 ml L-1 por aplicação. O nome do produto comercial utilizado é “Silicato de 

Sódio Neutro”, cujo nome químico é Silicato de Sódio, constituído principalmente por Óxido de Sódio (8,40 a 

8,70%) e, Silica (26,45 a 28,70%). O delineamento estatístico utilizado foi de bloco completamente ao acaso 

com 14 plantas por tratamento, totalizando 56 plantas. Avaliou-se: comprimento (cm), largura (cm) e massa do 

cacho (g); no mosto foram analisados os sólidos solúveis totais - SST (°Brix), açúcares redutores (g L-1), pH, 

acidez total titulável – AT (mEq L-1), ácido málico (g L-1), ácido tartárico (g L-1), ácido glucônico (g L-1) e 

amônia (mg L-1). Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e quando necessário, realizou-se 

o teste de comparação de médias pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Sendo assim, a aplicação de Silicato 

de Sódio teve uma diferença estatística maior nas variáveis respostas referentes ao mosto, sendo elas SST, 

açúcar redutor, pH, AT, ácido málico, ácido tartárico, ácido glucônico e amônia. Em relação ao pH, o T3 foi 
significativamente superior aos demais tratamentos (T1,T2 e T4). 

Palavras-chave: Vitis vinifera L., Metabolismo Secundário, Espumante, Viticultura 

 

Abstract. The use of Sodium Silicate (Na₂ SiO₃ ) in viticulture has become very recurrent. Thus, the 

objective was to evaluate the effect of the application of Sodium Silicate on the cluster and plant of 

Chardonnay. The experiment was carried out by the UNIPAMPA Nucleus of Studie, Research and Extension 

(NEPE²) - Campus Dom Pedrito, in a commercial vineyard in the city of Dom Pedrito - RS, in 'Chardonnay', 

grafted in 'SO4', supported by a trellis and conducted in the sporadic cord pruning system. Canopy treatments 

were: T1 = control - distilled water (six applications); T2 = four applications of Sodium Silicate; T3 = five 

applications of Sodium Silicate and; T4 = six applications of sodium silicate; In treatments T2 to T4, 0.8 ml L-1 

was used per application. The name of the commercial product used is “Neutral Sodium Silicate”, whose 

chemical name is Sodium Silicate, consisting mainly of Sodium Oxide (8.40 to 8.70%) and Silica (26.45 to 

28.70% ). The statistical design used was a completely randomized block with 14 plants per treatment, totaling 

56 plants. It was evaluated: length (cm), width (cm) and mass weight (g); total soluble solids - TSS (°Brix), 

reducing sugars (g L-1), pH, total titratable acidity - TA (mEq L-1), malic acid (g L-1), tartaric acid (g L-1), 

gluconic acid (g L-1) and ammonia (mg L-1). Data were subjected to analysis of variance (ANOVA) and, when 

necessary, the means comparison test was performed by Tukey test at 5% probability. Thus, the application of 

Sodium Silicate had a greater statistical difference in the response variables related to must, such as SST, 

reducing sugar, pH, TA, malic acid, tartaric acid, gluconic acid and ammonia. Regarding pH, T3 was 

significantly higher than the other treatments (T1, T2 and T4). 
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1 Introdução 

O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de 

uvas, sendo a principal região produtora a Serrana, onde 

se encontra o Vale dos Vinhedos, referência nacional na 

produção vitivinícola [1]. 

      A viticultura no Rio Grande do Sul tem como região 

produtora tradicional a Serra Gaúcha. Todavia, em 

período mais recente essa atividade aumentou a 

participação na economia de outras regiões e têm 

apresentado um significativo incremento na produção. 

     Ocupando 63% do território do estado com uma área 

de 178.243 km², a região da Campanha Gaúcha, 

localizada no Sudoeste do Rio Grande do Sul abrange 

19 municípios gaúchos e dispõe de condições 

edafoclimáticas favoráveis para o cultivo de uma ampla 

gama de espécies agrícolas. 

     O clima da região é favorável aos vinhedos, 

contando com grande incidência solar que permite 

contribuir agregando mais cor, aroma e sabor do vinho. 

Invernos rigorosos também são benéficos para as uvas, 

pois faz com que as mesmas entrem em pleno estado 

vegetativo refletindo-se na produtividade e qualidade do 

produto final [1].  

     Nestas planícies são tradicionais a cultura do arroz e 

da pecuária, que se iniciou com a colonização do Brasil. 

Na década de 70 a Universidade Davis da Califórnia 

identificou um grande potencial para o cultivo de uvas e 

vinhos finos na região [2]. 

     O setor vitivinícola da região é representado pela 

Associação dos Produtores de Vinhos Finos da 

Campanha Gaúcha. O projeto tem o apoio do Ibravin, 

da Unipampa e conta, ainda, com outras instituições que 

participam em diversas pesquisas para apoiar o 

desenvolvimento tecnológico da vitivinicultura da 

região da Campanha Gaúcha [3]. 

     Atualmente essa viticultura está distribuída em 12 

municípios, sendo que os maiores produtores são 

Santana do Livramento, Candiota, Bagé, Dom Pedrito e 

Quaraí. A produção de vinho entre 1970-88 cresceu a 

uma taxa de 2,37% ao ano. No entanto, se 

considerarmos as diferentes variedades e cores do 

vinho, veremos que esse crescimento foi 

significativamente diferenciado [2]. 

     Residiu nesse aumento diferenciado a nova 

estratégia da indústria vinícola, que se traduziu 

concretamente em duas ações: na busca da elaboração 

de um vinho de maior qualidade; e no aumento da 

produção de vinhos brancos [4]. 

     Das dezenas de variedades cultivadas na região, tem 

destaque, em área plantada, as tintas 'Cabernet 

Sauvignon', 'Tannat', 'Pinot Noir', 'Merlot' e 'Cabernet 

Franc', e as brancas 'Sauvignon Blanc', 'Riesling 'Itálico' 

e 'Chardonnay' [3]. 

     Conhecida também como 'Aubain', 'Melon 

Blanc' e 'Beaunois', a variedade Chardonnay teve sua 

origem como fusão natural entre as espécies 'Pinot' e 

'Gouais Blanc', originária da região da Borgonha, 

França, foi introduzida no Brasil no ano de 1930, no 

estado de São Paulo, porém foi por volta de 1948 que a 

variedade começou a ser cultivada no Rio Grande do 

Sul [5].  

     Essa cultivar é conhecida pela versatilidade e 

capacidade de adaptação em locais com diferentes 

climas, sendo por isso cultivada em quase todas as 

regiões do mundo [6].  

     A variedade dispõe de característica de ser pouco 

aromática, entretanto possuí predisposição de absorver 

as características do solo onde é plantada, bem como da 

maneira como é processada para transformar-se em 

vinho. 

     Na Serra Gaúcha, onde apresenta boa adaptação, tem 

sido utilizada tanto na elaboração de vinhos finos 

tranquilos como de vinhos espumantes, mostrando boas 

perspectivas de se manter no mercado pela qualidade 

dos produtos elaborados [7].  

     É uma variedade que apresenta teores de açúcares de 

15˚ a 17 °Brix, acidez total de 80 a 100 mEq.L-¹ e a 

produtividade média varia muito de ano para ano, 

ficando em torno de 12 a 15 toneladas por hectare 

quando conduzida na forma de latada e entre 8 a 10 

toneladas no sistema de espaldeira [2]. 

     Por ser uma uva fina, da espécie Vitis vinifera, exige 

uma série de cuidados desde a brotação até a colheita. É 

durante o período de maturação, no entanto, que as 

preocupações são maiores. As uvas só amadurecem por 

completo se houver elevada insolação e as chuvas forem 

escassas, restringindo a quantidade de água no solo. A 

baixa umidade do ar também é fundamental, pois evita 

o desenvolvimento de fungos que causam a podridão 

dos cachos, como é o caso da Botrytis e da Glomerella 

[8]. 

     Os porta-enxertos de videira, conhecidos 

popularmente como cavalos ou uva brava, são 

variedades selecionadas de espécies americanas de Vitis, 

ou híbridos de duas ou mais espécies americanas ou, 

ainda, de uma ou mais espécies americanas com 

variedades de Vitis vinifera [9].   

     Atualmente, os porta-enxertos são o fundamento da 

viticultura na maior parte das regiões do mundo onde 

ela é praticada, sendo raros os locais nos quais é 

possível se prescindir de seu uso, seja pelo isolamento 

geográfico ou climático, ou ainda, por condições 

específicas de solo que impossibilitem a sobrevivência 

de pragas [9].  

     O porta-enxerto 'SO4' (Teleki 4 Sel. Oppenheim) é 

pertencente ao grupo berlandieri x riparia. Foi 

introduzido na década de 1970, sendo muito difundido 

no Rio Grande do Sul nos anos subsequentes [10].  

     Em geral, confere à planta enxertada alto vigor à 

copa, adiantando a maturação da uva, permitindo uma 

alta produtividade da variedade copa e uma qualidade 

de produção regular [7]. 

     No que se refere à Nutrição Mineral, há poucos 

estudos sobre Silício, principalmente pelo fato deste não 

ser um elemento essencial às plantas. Entretanto, 



XVI Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología 2019 
 

inúmeros trabalhos em campo têm demonstrado o efeito 

benéfico da sua utilização em diversas culturas.  

     No universo, o Silício é um dos elementos mais 

abundantes. Perde somente para o Hidrogênio, o Hélio, 

o Neônio, o Oxigênio, o Nitrogênio e o Carbono.  

      A crosta terrestre é composta de 27,7% de Silício. 

Nela, somente o Oxigênio é mais abundante [11]. 

     Elemento químico de símbolo Si, o Silício ganhou 

grande status industrial no século XX por suas 

propriedades semicondutoras e preço baixo. 

     O Silício, por meio de uma série de ações no 

metabolismo da planta, tanto do ponto de vista químico 

como físico, pode contribuir para que haja aumento no 

crescimento e na produtividade. 

     Os efeitos do Silício nas plantas são mais evidentes 

quando elas são submetidas a algum tipo de estresse, 

seja ele de natureza química, física ou biológica. Maior 

rigidez estrutural, menor transpiração, maior tolerância 

a doenças e pragas são alguns dos importantes 

benefícios que a adubação silicatada pode proporcionar 

para as plantas cultivadas [12].  

     De modo geral, o Silício é absorvido pelas plantas 

em grandes quantidades. Em muitas espécies, por 

exemplo, os teores nos tecidos superam aqueles 

encontrados para Nitrogênio e Potássio, nutrientes 

majoritários em plantas [12].            

      O Silício tem um papel importante nas relações    

planta-ambiente, porque pode dar à cultura melhores 

condições para suportar adversidades climáticas, do 

solo e biológicas, tendo como resultado final um 

aumento na produção com melhor qualidade do produto 

[13]. 

     A fertilização com Silício pode aumentar a 

resistência a várias doenças fúngicas e outras pragas, o 

acúmulo de sílica na parede celular reduz a perda de 

água por transpiração, podendo ser um fator de 

adaptação ao estresse hídrico [13].   
     O Si contribui para a qualidade final do vegetal, pois 

seu acúmulo na cutícula das folhas permite proteção às 

plantas, aumento da capacidade fotossintética, redução 

de perda de água e promoção de maior crescimento 

[14]. Esses fatores fizeram com que, no Brasil, o Silício 

passasse a fazer parte da lista de micronutrientes, 

embora as pesquisas ainda não tenham demonstrado a 

essencialidade deste elemento [12].  

     Algumas espécies, como o Tomateiro e a Videira, são 

pouco capazes de transportar o Silício do sistema 

radicular para a parte aérea, no entanto, estudos recentes 

demonstraram que o Si aplicado via foliar pode 

controlar doenças nessas culturas [15].  

     Na fruticultura, esse elemento ainda não é muito 

utilizado, porém vem sendo estudado, geralmente na 

forma de aplicações foliares, cujos resultados 

demonstram aumento da resistência a ataque de pragas e 

doenças. 

     O livro “Organic Chemistry in its application to 

agriculture and physiology”, foi o primeiro lugar a 

trazer o uso do Silício como fertilizante, na forma de 

Silicato de Sódio [12].  

     Diluído em água e aplicado via foliar em diversas 

culturas, é aprovado universalmente na agricultura 

orgânica e também é utilizado como fonte de silício em 

pesquisas científicas, com aplicação no solo ou na parte 

aérea das plantas [12]. 

     O Silicato de Sódio é um composto que tem a 

fórmula geral Na2 SiO3 NH2O, disponível tanto em 

solução aquosa como na forma sólida. Assim, o Silicato 

de Sódio contém três componentes: a sílica, que é o 

constituinte primário; o álcali, representado pelo óxido 

de sódio, e a água, que confere as características de 

hidratação [12]. 

    Vários produtos à base de Si têm sido testados em 

trabalhos de adubação em diferentes culturas, como 

silicato de sódio em Cafeeiro, Silifértil
®
 em Alface, 

Silicato de Cálcio em Arroz de sequeiro, Metassilicato 

de Potássio em Crisântemo, Supa Potássio
®
 em Alface  

[16]. 

     A escassez de informações sobre o uso de Silicato de 

Sódio em espécies Vitis vinifera justificou o presente 

trabalho, que objetivou avaliar a aplicação de Silicato 

de Sódio em cacho e planta da ‘Chardonnay’. 
 

2 Materiais e Métodos 

O trabalho foi realizado pelo Núcleo de Estudo, 

Pesquisa e Extensão em Enologia (NEPE²) da 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) Campus 

Dom Pedrito em vinhedo comercial localizado a 

31°01'22.4"S de latitude e de 54°36'17.4"O de longitude 

(Figura 1).  

 

 
Figura 1: Vinhedo comercial 'Chardonnay'. Fonte: Google 

Earth 

 

     O experimento foi desenvolvido na cultivar 

Chardonnay, enxertada com 'SO4', sustentada em 

espaldeira e conduzida no sistema de poda de cordão 

esporonado. 

     O delineamento estatístico utilizado foi de Blocos 

Completamente ao Acaso com 14 plantas por 

tratamento, totalizando 56.  

     Os tratamentos foram: T1 = 6 aplicações de água 
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destilada; T2 = 4 aplicações de Silicato de Sódio a 0,8 

mL.L
-1

; T3 = 5 aplicações de Silicato de Sódio a 0,8 

mL.L
-1

, e T4 = 6 aplicações Silicato de Sódio a 0,8 

mL.L
-1

. 

     O nome do produto comercial utilizado no 

experimento é “Silicato de Sódio Neutro”, cujo nome 

químico é Silicato de Sódio, constituído por 8,40 a 

8,70% de Óxido de Sódio e 26,45 a 28,70% de Sílica.  

     As aplicações do produto ocorreram no ano de 2018 

nos dias 16 de outubro, 23 de outubro, 05 de novembro 

e 11 de dezembro, todas realizadas no final da tarde, 

para a realização das aplicações utilizou-se borrifadores 

de plástico de 500 mL. Todas a aplicações foram feitas 

em cacho e planta da variedade Chardonnay. 

     A primeira aplicação ocorreu no dia 16 de outubro de 

2018, durante o início da floração, data considerada por 

Eichhorn e Lorenz (1977) [17] quando as primeiras 

caliptras florais se separam da base do ovário, atingindo 

o 19º estádio. O final da floração se caracteriza pelo 

término da queda das caliptras (Figura 2). 

 
Figura 2: Início da Floração na 'Chardonnay'.  

     A segunda aplicação aconteceu no dia 23 de outubro 

de 2018, que como mencionado, foi realizado apenas 

quatro aplicações em T2.  

Na aplicação feita no dia 05 de novembro de 2018, treze 

dias após a última aplicação dos tratamentos, as plantas 

já se encontravam, portanto, no estádio fenológico 33 – 

bagas no estádio de grão ervilha na escala de Eichhorn 

& Lorenz (1977) [17] (Figura 3).  

 
Figura 3: Bagas em Grão Ervilha na 'Chardonnay'. 

     Durante a última aplicação do tratamento que 

ocorreu dia 11 de dezembro de 2018, as bagas já se 

encontravam em início de maturação, neste caso, as 

bagas dos cultivares de película branca se tornam 

translúcidas, o que corresponde ao 35º estádio da 

descrição de Eichhorn e Lorenz (1977) [17].  

     A 'Chardonnay', sendo uma variedade branca e 

comumente utilizada para a fabricação de espumante, 

necessita ser colhida antes da data habitual para as 

demais variedades, sendo assim a colheita foi realizada 

dia 09 de janeiro de 2019 quando foi definido o final da 

maturação. 

Imediatamente após a colheita, os cachos foram 

dispostos em 4 caixas com capacidade de 10kg cada 

uma. Cada caixa recebeu 17 cachos (Figura 4). 

 

 
Figura 4: Caixas com 17 cachos por tratamento da 

'Chardonnay'. 
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As análises foram realizadas no mesmo dia no 

Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem 

Animal (TPOA) e no Laboratório de Tecnologia de 

Produtos de Origem Vegetal (TPOV) na Universidade 

Federal do Pampa-Campus Dom Pedrito.  

     Primeiramente realizou-se a escolha dos cachos, 

definindo 10 cachos para cada tratamento. Logo após 

foi feita a pesagem de cada um. 

     Em seguida, com régua de 30cm mediu-se 

comprimento e largura de cada cacho. O teor de Sólidos 

Solúveis Totais (SST) foi determinado através de 

análise pelo refratômetro digital portátil.  

     Os valores expressos em °Brix, açúcar redutor, pH, 

acidez total, ácido tartárico, ácido málico, ácido 

glucônico e amônia foram dados através de análises 

feitas pelo equipamento denominado WineScan™ SO2 

modelo FOSS (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Análise do mosto com o equipamento WineScan™ 
modelo FOSS. 

     Os dados foram analisados estatisticamente pela 

Análise de Variância (ANOVA) e, posteriormente pelo 

teste de comparação de média Tukey, a 5% de 

probabilidade.  

3 Resultados e Discussões  

Os resultados obtidos em relação a massa do cacho, 

largura, comprimento e SST realizado no refratômetro 

são apresentados na tabela 1. 

 

 

 

 

 

Tabela     1: massa do  

cacho; comprimento do cacho; largura do cacho e  

sólidos solúveis totais (SST), do cacho e mosto da 

'Chardonnay'. 

Tratament

os * 
T1 T2 T3 T4 CV (%) 

Massa do 

cacho (g) 
131, 

4a** 
117,7a 129,9a 153,0a 35,9 

% 

Comprime

nto do 

cacho (cm) 

11,5a 10,4a 10,4a 12,4a 20,3% 

Largura do 

cacho (cm) 
7,5b 8,0ab 9,1ab 9,7a 12,4 

% 

Sólidos 

Solúveis 

Totais 

(°Brix) 

16,6a 16,1a 15,5a 15,4a 12,4 

% 

Tratamentos*: T1: seis aplicações de água  

destilada (controle); T2: quatro aplicações da solução de Silicato 

de Sódio a 0,8 mL.L
-1

 no dossel foliar; T3: cinco  

aplicações da solução de Silicato de Sódio a 0,8 mL.L
-1

 no dossel  

foliar; T4: seis aplicações da solução de Silicato de  

Sódio a 0,8 mL.L
-1 

no dossel foliar.  

** Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre 

si, pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 

    Como representado na tabela 1, no que se refere a 

massa, comprimento do cacho e sólidos solúveis totais 

(SST), nenhum dos 4 tratamentos apresentaram 

diferença estatística.  

     Entretanto, em largura do cacho, observou-se que o 

T4 apresentou-se 22,8% superior a T1. 
     Na tabela 2 estão dispostos os dados relacionados as 

análises físicas-químicas realizadas referentes a açúcar 

redutor, pH, acidez total, ácido málico, ácido glucônico 

e amônia. 
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Tabela 2: pH, Amônia, Acidez Total, Açúcares Redutores, 

Ácido Tartárico, Ácido Málico, Ácido Glucônico, do mosto da 

'Chardonnay'. 

Tratament

os * 
T1 T2 T3 T4 CV 

(%) 

pH 

(g L –1) 
3,0 c** 3,0 c 3,1 a 3,0 b 1,0 

% 

Amônia  

(mg L-1) 
103,3 b 99,9b 131, 3 

a 
112,

1 b 
11,8

% 

Acidez 

total 

(mEq.l-1) 

7,9 a 6,8 b 6,1c 6,0 c 6,3 

% 

Açúcares 

redutores  

(g L -1) 

153,0 c 176,7 

a 
170,0b 169,

6 b 
2,2 

% 

Ácido 

Tartárico  

(g L -1) 

7,8 b  7,8 b 7,8 b 8,0 a 1,7 

% 

Ácido 

Málico 

(g L –1)  

8,1 a 6,7 b  5,8 c 5,3c  9,2 

% 

Ácido 

Glucônico 

(g L -1)  

0,3 c 0,6 b  0,7 a 0,8 

a  
15,6

% 

Tratamentos*: T1: seis aplicações de água    

destilada (controle); T2: quatro aplicações da 

solução de Silicato de Sódio a 0,8 mL.L
-1

 no dossel 

foliar; T3: cinco  

aplicações da solução de Silicato de Sódio a 0,8 

mL.L
-1

 no dossel  

foliar; T4: seis aplicações da solução de Silicato de  

Sódio a 0,8 mL.L
-1

 no dossel foliar.  

** Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não 

diferem entre si, pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade.  

 

      

Contatou-se que nas análises referentes aos açúcares 

redutores, os tratamentos 3 e 4 não demonstraram 

diferença estatística, porém, o tratamento 2 apresentou-

se 13,4% superior ao tratamento 1.  

     Houve diferença ao avaliar pH, mostrando que o T3 

variou 3,5% em relação a T1, porém sem diferença 

estatística em relação o T1 e T2.  

     Ao avaliar a acidez total, determinou-se que o 

tratamento 1 demonstrou ser 24,3% superior ao 

tratamento 4. Entretanto, não ocorreu diferença 

estatística nos tratamentos 3 e 4.  

     Ao analisar Ácido Tartárico, os tratamentos 1, 2 e 3 

não apresentaram diferença estatística, porém, o T4 

mostrou-se 3,1% superior a T2 e T3. 

     Já em relação a Ácido Málico, os tratamentos 3 e 4 

não mostraram diferença estatística, em contra partida, 

o T1 apresentou-se 34,9% superior a T4.  

     Ao avaliar Ácido Glucônico, foi constatado que o 

tratamento 4 variou 62,0% em relação ao tratamento 1. 

Por outro lado, tratamentos 3 e 4 não apresentaram 

diferença estatística.  

     Ao avaliar a Amônia, T1, T2 e T4 não demonstraram 

diferença estatística, enquanto o T3 variou 23,9% em 

relação a T2. 

     Ao final das avaliações do presente trabalho, foram 

observadas as seguintes constatações: o tratamento 2 

mostrou-se superior aos demais tratamentos nas análises 

de açúcar redutor. Enquanto o tratamento 3 apresentou-

se melhores resultados tratando-se de pH e amônia.  

     O tratamento 4 apresentou-se superior aos demais 

tratamentos quando relacionado a largura do cacho, 

Ácido Tartárico e Ácido Glucônico.  

     O tratamento 1 apresentou resultados positivos em 

relação aos demais tratamentos quando relacionado a 

Acidez Total e Ácido Málico. 

4 Conclusão 

De forma geral, as aplicações de Silicato de Sódio na 

‘Chardonnay’, refletiu positivamente em algumas 

variáveis respostas físico-químicas do mosto da 

‘Chardonnay’. 
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