
UVA TINTA

SYRAH
Clone 524
Adapta-se bem a todo o tipo de solos. Pela sua intensidade corante utiliza-se em 
diferentes coupages para aportar cor. O vinho de syrah é um vinho com muito cor, 
escuro, intenso, aromático, muito reputados no mercado internacional.

Características
• Variedade muito sensível à eutipiose.
• Pouco sensível à escoriose.
• Sensível ao míldio e ao black rot.
• Pouco sensível ao oídio no princípio da sua 
brotação, mas sim é bastante sensível a partir da 
floração.
•• Bastante tolerante à podridão cinzenta.
• Sensível à traça da uva e muito sensível aos 
ácaros.
• Muito sensível à sequia e à clorose férrica.
• Não tolera excessos de humidade no solo.
• Sensível ao vento que produz frequentes roturas 
de sarmentos.
•• Pouco tendente ao corrimento.
• Adapta-se bem a todo tipo de solo.
• Tem baixos requerimentos de magnésio e altas 
necessidades de nitrogénio, fósforo e potássio.
• Pode podar-se em polegares curtos, mas também 
em Guyot.
• Não deve se despontar e as espaldeiras devem 
ser altas.ser altas.

Potencial enológico
• Os seus mostos são de cor vermelho vivo brilhante e muito escuros.
• Com elevado conteúdo em taninos muito suaves. Vinhos tânicos 
e relativamente ácidos.
• Os vinhos são de boa qualidade e de elevada graduação alcoólica.
• Os seus vinhos tintos, muito pigmentados, com muito corpo ao ter 
estrato seco muito elevado, envelhecem muito bem mantendo a sua 
cor muito estável.cor muito estável.
• Os seus vinhos têm aromas a fruta madura, recordando as 
groselhas, as violetas, as amoras silvestres e as framboesas, 
mantendo aromas a pimento ou canela e cravo.
• Quando envelhecem não adquirem muito aroma da madeira, mas 
o seu aroma recorda o couro, o alcatrão, o fumado e só ligeiramente 
a baunilha.

Fazer Vinho

Uva vermelha

Com sementes

0 - 1300m

Maturação precoce

Produção media/baixa
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