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Título: Nº 720 - Implantação e manutenção de viveiro com material propagativo de 
videira (IDR-PARANÁ/SEAB/PROGRAMA REVITIS). 
Responsável: Alessandra Maria Detoni. 
Período: 06/11/2020 a 30/11/2023. 
Resumo: Muitos viticultores paranaenses produzem suas mudas na propriedade, 
visando diminuir os custos na implantação do pomar e principalmente pela dificuldade 
em encontrar viveiros credenciados no Estado. Porém ao serem questionados sobre a 
procedência do material propagativo, não sabem sequer a cultivar copa ou porta-
enxerto utilizada. Este material geralmente é repassado entre os produtores através de 
gerações, transportando com ele vírus e insetos, como a pérola da terra (Rizococus 
brasiliensis), que causa queda de produtividade, e em muitos casos a perda total dos 
parreirais. Ao adquirir mudas ou estacas de baixa qualidade, além da introdução de 
pragas e doenças, o viticultor está comprometendo o futuro do seu empreendimento, 
pois a muda é o alicerce do pomar. Além disso, também é importante conhecer as 
exigências edafoclimáticas de cada cultivar, o potencial produtivo e de qualidade, para 
que o produto colhido atenda às expectativas dos consumidores. Sendo a muda o 
alicerce do pomar, um dos pilares do Programa de Revitalização e Ampliação da 
Viticultura Paranaense é a implantação e manutenção de viveiro de material 
propagativo de videira com qualidade genética e fitossanitária, além de introduzir e 
avaliar cultivares promissores para cultivo no Paraná também será possível fornecer 
material vegetativo aos produtores cadastrados no REVITIS.  
Ações: Implantar e manter viveiro de material propagativo de videira com qualidade 
genética e fitossanitária, visando a revitalização e ampliação da viticultura Paranaense; 
Implantar viveiro para disponibilização de material propagativo de videira com 
qualidade genética e fitossanitária, em área pertencente ao Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Paraná-IAPAR-EMATER; Fornecer material propagativo de 
videira para a implantação de Unidades Referência e à produtores cadastrados no 
REVITIS; Disponibilizar material propagativo, cultivares copa e porta-enxerto de videira, 
para a realização de pesquisas pela rede Paranaense de pesquisa em Viticultura.  
Metas: Variedades vegetais resgatadas, melhoradas e validadas; Cooperação 
interinstitucional e/ou intercâmbio; Ampliação, conservação e disponibilização de bases 
genéticas de espécies vegetais; Apresentação de resultados em eventos ou informes 
técnicos. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
 


