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SR 0.501-17' é um híbrido de uva para vinho desenvolvido pelo programa de melhoramento 

genético de videira do Instituto Agronômico de Campinas/IAC. Produz uva branca cujas bagas 

redondas e pequenas, com sementes, apresentam aroma e sabor notadamente moscatel, boa 

produtividade e tolerância às principais doenças fúngicas. Visando enriquecer o protocolo de 

informações sobre este híbrido, como subsídio ao seu lançamento ao cultivo comercial, avaliou-

se a fenologia, a necessidade térmica em graus-dia e o teor de sólidos solúveis, no momento da 

colheita, do 'SR 0.501-17', durante três safras analisadas, de 2012 a 2014, na região de Jundiaí, 

SP. Foi verificado que a duração média do período poda-colheita foi de 148 dias variando entre 

os extremos de 145 e 151 dias. A duração do ciclo ligeiramente mais longa durante a safra de 

2013 pode ser explicada pelas menores temperaturas ocorridas durante o ciclo da videira. Esses 

valores são superiores à duração do ciclo da cultivar Niagara Rosada, tradicionalmente cultivada 

na região. A duração do período de maturação das bagas (início da maturação até colheita) 

variou entre 62 e 69 dias em função da safra. Esses valores foram superiores aos observados em 

Jundiaí para cultivares americanas e híbridos de uvas para vinho cuja duração foi entre 26 e 36 

dias. O valor médio da necessidade de graus-dia obtido, considerando-se o ciclo total (poda–

colheita) da SR 0.501-17, para as safras analisadas foi de 1622 GD, valores semelhantes aos 

relatados para as cultivares Moscato Embrapa, Moscato Giallo e Trebbiano para o estado do 

Paraná. Os valores de teor de sólidos solúveis obtidos para as safras de 2012, 2013 e 2014 foram 

respectivamente 19,6, 20,2 e 20,8 °Brix. Verificou-se uma elevação do teor de sólidos solúveis 

em cerca de 1,2 °Brix ao serem comparadas as safras de 2012 e 2014. Estas diferenças são 

devidas, principalmente, à diminuição da ocorrência de chuvas durante o ciclo da uva no ano de 

2014. O híbrido SR 0.501-17 apresenta características adequadas à sua produção nas condições 

climáticas da região de Jundiaí-SP. 
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