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Retrospectiva 2012-2013 
Cenário vitícola Gaúcho no contexto da produção de mudas



Grohs, D.S

Conjunto de fatores bióticos e abióticos

específicos, os quais induzem ao declínio e a

morte das plantas (Garrido et al., 2004)

O problema

Declínio e morte de videiras jovens



A causa
Viticultor não associa a técnica tradicional com a dispersão dos patógenos no vinhedo

Grohs, D.S



A causa
Viveirista produz a muda dentro de técnicas com elevado risco de contaminação fitossanitária

Grohs, D.S



A causa
Viveirista produz a muda dentro de técnicas com elevado risco de contaminação fitossanitária



Retrospectiva 2013-2014
A nossa estratégia



Premissa 1
Definição do conceito “muda de qualidade superior”

 ☺
Como condenar se 

é vendido???



Premissa 2
Definição do protocolo técnico para obtenção da muda de qualidade superior

Condução de matrizes no jardim clonal
Coleta de material vegetal

Armazenagem do 
material vegetal

Enxertia da copa 
no porta enxerto

Forçagem do 
calo da enxertia

Condução das mudas no 
canteiro de enraizamento



Premissa 3
Ações multidisciplinares com abrangência na pesquisa aplicada e transferência de tecnologias

Cooperativa Vinícola

São João Ltda.



Retrospectiva 2015-2019
Algumas ações e resultados



Acesso ao material básico de qualidade superior
Em 2012, Embrapa disponibilizava 12 cultivares oficialmente, em 2019 já são 35 no RNC

1) Venda de material propagativo apenas p/viveiristas (RENASEM)



Resultado
Interação direta com parceiro multiplicador de forma ampla e democrática

1º Encontro de viveiristas – Abril de 2014 (25 – Serra Gaúcha)

2º encontro de viveiristas – Março de 2017 (65 – RS, SC)

3º encontro de viveiristas – Setembro de 2019 (70 – RS, SC, SP, GO, MT, PE,RO)



Vitácea

Acesso a muda de qualidade superior
Amplianção do número de viveiristas licenciados de dois em 2012 para 12 em cinco estados

Beifiur Ltda
Morgana Molon
Edgar Sinigaglia

Miguel Maschio Piazza

Rasip Agro Pastoril S.A

Weber Viveiros

Viveiros Postay

PETROMUDAS 

RKF MUDAS

Renato Viecelli

Elói Bertelli

+ 3 em processo 
de credenciamento

+ 1 em processo 
de credenciamento

1 em processo de ajuste inicial

Clone



Enrolamento da folha : 

GLRaV-1, GLRaV-2, GLRaV-3: Grapevine leafroll associated virus 1, 2 & 3 

Acanaladura do lenho de Kober: 

GVA: Grapevine virus A 

Intumescimento dos ramos 

GVB: Grapevine virus B 

Mancha das nervuras 

GFkV: Grapevine fleck virus

Caneluras do tronco de Rupestris

GRSPaV: Grapevine rupestris stem pitting-associated virus 

Padrão de qualidade do material básico
Definição da qualidade do material básico e matrizes disponibilizados pela Embrapa

Adaptado de https://www.embrapa.br/uzum



Padrão de qualidade da muda comercial
Definição da qualidade morfológica da muda disponibilizada pelo viveirista licenciado da Embrapa

Exigência para as cultivares licenciadas (Marca Embrapa)



Padrão de qualidade
Definição da qualidade morfológica e fitossanitária da muda disponibilizada pelo viveirista licenciado da 

Embrapa

Tolerância 10% = 1/10

Filoxera Pérola da terra

Podridão descendente

2 cm

Doença de Petri Pé-preto
Fusariose2 cm

50% de necrose 
(relação preto/branco)



2013

90%

38%

2019

0,5%

8%

2016

20%

23%

Resultado 
Melhoria gradual na qualidade fiosiológica e fitossanitária das mudas comercilizadas



Cooperativa/Indústria
Embrapa

Importado

Produtores Rurais

Sem Enxerto

Viveirista

+6%a.a 
Acumulado:+22%

-0,3%a.a 
acumulado: -1%

-3,0%a.a 
acumulado:-11%

Cadastro vitícola, 2017

Mercado potencial mudas curto prazo: 
Considerando apenas a substituição das áreas em pé-franco: 

35 milhões

Resultado
Setor produtivo têm mostrado comprometimento com a causa

70% da 
produção é 
realizada na 

propriedade !!!



Resultado
Aumento na qualidade de implantação dos vinhedos

Cadastro vitícola, 2012 e 2015



Desafios: 2019…
(no âmbito deste forum…)



2012-2013

2014

2015

Câmara 
Setorial da 

Vitivinicultura

Desafios
Formalização da demanda pela certificação oficial

CSM/RS



Desafio
Sustentabilidade do modelo atual: demanda crescente; novas regiões e nichos não atendidos



Obrigado pela atenção
Daniel Santos Grohs

daniel.grohs@embrapa.br 054 3455 8118

https://www.embrapa.br/busca-de-projetos/-/projeto/210405/mudas-de-videira-com-qualidade-superior


