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FICHA VARIETAL: DORINTO B

▲

ORIGEM E SINONÍMIA
Referida na Portaria nº 380/2012 com o número de código PRT51411(1).Figura na base de dados Vitis International
Variety Catalogue (VIVC) com o nº 23982(2).Casta cultivada no Douro.
---------------------------------(1)Portaria Nº 380/2012, de 22 de novembro, do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.
(2)Vitis International Variety Catalogue, acedido em 29 de março de 2017.

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA
Extremidade do ramo jovem aberta, com orla carmim de intensidade elevada, média densidade de pêlos prostrados.
Folha jovem acobreada,página inferior com elevada densidade de pêlos prostrados.
Flor: Hermafrodita
Pâmpano estriado de vermelho, com gomos vermelhos.

Folha adulta média, orbicular, inteira; limbo verde médio, ligeiramente
revoluto e enrugado, bolhosidade elevada; página inferior com média
densidade de pêlos prostrados; dentes curtos e convexos; seio
peciolar fechado, com a base em chaveta, e seios laterais abertos em
V.

Cacho pequeno, cónico, pouco compacto; pedúnculo comprido.
Bago elíptico curto, pequeno a médio e verde amarelado; película de
espessura média, polpa de consistência média.
Sarmentocastanho-escuro, com loro de comprimento médio (11cm).

CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA
Microssatélites (SSR)

Alelos (pb)(3)

VVS2

137 : 157

VVMD5

238 : 240

VVMD7

235 : 253

VVMD27

181 : 189

ssrVrZAG62

188 : 194

ssrVrZAG79

247 : 251

(3)Veloso, M.Manuela, M.Cecília Almandanim, Margarida Baleiras-Couto, H.Sofia Pereira, L.C.Carneiro1, P.Fevereiro, J.Eiras-Dias, 2010.

Microsatellite Database of Grapevine (Vitis vinifera L.) Cultivars used for Wine Production in Portugal. Ciência Téc. Vitiv., 25 (2), 53-61

APTIDÃO CULTURAL E AGRONÓMICA
Abrolhamento: Precoce
Maturação: Média
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Vigor elevado. Medianamente produtiva (1 cacho/lançamento).Porte semi-erecto. Sensível ao oídio, moderadamente
sensível ao míldio e pouco sensível à podridão cinzenta.
POTENCIALIDADES TECNOLÓGICAS
Os seus mostos atingem elevado teor em açúcar e acidez média a alta.Vinho de cor citrina, com aroma a frutos tropicais
de alguma intensidade, associado a algumas notas florais (flor de laranjeira). Na boca mostra-se bastante fresco e
equilibrado, evidenciando alguma fruta e um final de boca persistente.
SELEÇÃO MASSAL E CLONAL
Casta minoritária. Não possui material standard, nem clones certificados, para multiplicação (4)
(4)http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=3662422&cboui=3662422, acedido em 29 de março de
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