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A uva é o principal produto agrícola do município de Jundiaí, sendo a sua principal destinação o 

consumo in natura. Há uma demanda crescente de novas variedades de uva para mesa pelos 

produtores, uma vez que a diversificação da produção se torna de grande importância para a 

comercialização e sua rentabilidade. O objetivo desse trabalho foi avaliar o híbrido de uvas 

rústicas para mesa ‘JD 874’, desenvolvido pelo programa de melhoramento genético do Instituto 

Agronômico-IAC, enxertado sobre diferentes porta-enxertos, no município de Jundiaí (SP), 

durante o ano agrícola de 2014. Os tratamentos foram constituídos pela combinação do híbrido 

‘JD 874’ sobre os porta-enxertos ‘IAC 313’ (Tropical), ‘IAC 766’ (Campinas), ‘IAC 572’ 

(Jales), ‘IAC 571-6’ (Jundiaí) e ‘Golia’. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, 

com quatro repetições. A parcela experimental foi composta por 4 plantas, conduzidas no 

sistema de sustentação de espaldeira no espaçamento 2,0 x 1,0m. O plantio das cinco variedades 

de porta-enxerto foi realizado em setembro de 2008 e a enxertia realizada em junho de 2009. 

Foram avaliadas as seguintes variáveis: a massa fresca dos ramos; o número de cachos planta
-1

; a 

produção planta
-1 

em kg; a massa fresca, o comprimento e a largura de cacho, da baga e do 

engaço; o teor de sólidos solúveis totais; o pH; a acidez titulável; a relação entre sólidos solúveis/ 

acidez titulável (ratio). Foi realizada a análise de variância entre os tratamentos e o teste Tukey 

em nível de 5%. Não houve diferenças significativas entre os porta-enxertos para as 

características físico-quimicas avaliadas, com exceção para a largura de cacho. O híbrido 

enxertado sobre o porta-enxerto ‘IAC 572’ apresentou maior largura de cachos, mas não deferiu 

do ‘IAC 766’. Os maiores valores de produção em kg. planta
-1

 foram obtidos quando o híbrido 

foi enxertado sobre o ‘IAC 766’ (1,77 kg) e ‘IAC 572’ (1,73 kg). Já para o número de cachos  

planta
-1

, o ‘IAC 766’ proporcionou a produção de 11 cachos e o ‘Golia’ de 9 cachos. Para o teor 

de sólidos solúveis, os maiores valores foram obtidos pela combinação da ‘JD 874’ com o ‘IAC 

766’ e ‘IAC 571-6’, sendo 17,7º Brix para os dois porta-enxertos. Assim, apesar dos porta-

enxertos não terem induzido comportamento diferente à copa, recomenda-se a utilização do ‘IAC 
766’, por este ter apresentado as maiores médias e por ser o porta-enxerto mais utilizado na 

região de Jundiaí. 

Palavras-chaves: Vittis spp., uva para mesa, desempenho, porta-enxerto  


