
ESTADOS FENOLÓGICOS 

 

De uma maneira geral, as vinhas encontram-se no inicio da floração. Têm um atraso de 20 dias para o ano de 2017 

e de cerca de 10 para a média habitual dos anos anteriores a 2017 

A instabilidade climática esperada para os próximos dias não é favorável para a floração pelo que se poderão ob-

servar, no futuro, situações de desavinho e bagoinha resultantes de problemas na fecundação.  

Devem ser evitadas aplicações de fitofármacos em plena floração, mas nunca deve ser descurada a proteção fitos-

sanitária.  

Com o respeito pela compatibilidade entre produtos, adubos foliares com boro e zinco poderão ser adicionados às 

caldas pois favorecem a fecundação. 

 Recordamos que caso pretenda fazer alguma mobilização, é aconselhável que o faça sempre após um tratamento 

fitossanitário.  
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MÍLDIO 
É possível que se continue a observar algumas manchas de míldio nas fo-

lhas. Se assim for, recomenda-se que se aplique produtos que contenha 

um dos seguintes produtos: dimetomorfe, cimoxanil, iprovalicarbe, mandi-

propamida, valifenalato, bentiavalicarbe 

Caso não se observem manchas, é recomendável o uso de qualquer dos 

produtos anteriores ou outros que contenham benalaxil, metalaxil ou ci-

azofamida. 

 
 
 

Actualização da tabela de produtos fitossanitários. Esta informação complementa a lista já apresentada dos produtos homologados para a cultura da vinha 
para o míldio. 

 
OÍDIO 
É a partir dos estados fenológicos F/G que esta doença começa a poder 

aparecer. Apesar de ser uma doença que não se desenvolve com chu-

va, é aconselhável que faça um tratamento em conjunto com o 

tratamento do míldio. Deve optar por produtos preventivos e com 

ação sistémica 

 

Actualização da tabela de produtos fitossanitários. Esta informação complementa a lista já apresentada dos produtos homologados para a cultura da vinha 
para o Oídio 

Nome da substância  Nome comercial APV Teor Empresa Form. Dose IS 
Preventivo/ 

Curativo/ Anti-
esporulante 

Contacto/ Sisté-
mico/ Penetrante 

Persis. FRAC 

iprovalicarbe + propinebe MELODY DUO 0770 9% + 60% BAYER WG 1,7 Kg 56 p+c+ae c + p 8-12 40 + M03 

Ditianão + fosfonato de potássio ENVITA 1169 125 g/l + 561 g/l BASF SC 3-4 L 42 p c + s 10-14 M09 + P07 

Nome da 
substância  

Nome comercial APV Teor Empresa Form. Dose IS 
Preventivo/ 

Curativo/ Anti-
esporulante 

Contacto/ 
Sistémico/ 
Penetrante 

Persis. FRAC 

fluxapiroxade SERCADIS 0949 300 g/l BASF SC 0,15 L 35 p c + p 14 7 

fenebuconazol IMPALA 0897 2,50% IQV EW 1,5 28 p s 12-14 3 

enxofre NIMBUS 3814 80% IQV WG 4-12,5 - p c - M02 



TRAÇA DA UVA 

É provável que se encontrem ninhos de traça da uva referente à 1ª 

geração. Por norma, na região apenas se trata para a 2ª geração, 

meados de Junho, e para a 3ª geração, inicio de Agosto. Os estragos 

da 1ª geração não são significativos pelo que não se justifica efetuar 

um tratamento. 

BLACK ROT OU "PODRIDÃO NEGRA" 
Continuam a ocorrer condições para o desenvolvimento de podridão 

negra. Relembramos que os grupos de fungicidas com acção sobre o 

“black rot” são os ditiocarbamatos contendo mancozebe, manebe, Me-

tirame e propinebe, os triazóis contendo fenebuconazol, miclobutanil, 

penconazol, tebuconazol e tetraconazol e os QoI à base de azoxistrobi-

na, cresoxime-metilo, piraclostrobina e trifloxistrobina. Por outro lado, 

os produtos fitofarmacêuticos contendo apenas enxofre, meptildinoca-

pe, cobre e folpete, não são eficazes no controlo do “black rot”.  Reco-

menda-se que se escolham produtos que combinem proteção às diver-

sas doenças. 



GRANIZO 

A queda de granizo é um fenómeno meteorológico extremo mas pontu-

al e localizado.  

Tendo em conta a ocorrência deste fenómeno no passado dia 20 de 

Maio, Domingo, é importante que se avalie os estragos para determinar 

as acções que se devem tomar.  

A intensidade do estrago pode-se manifestar pela queda completa de 

folhas e cachos, varas partidas ou marcadas pelo impacto da pedra, fo-

lhas furadas ou rasgadas, cachos partidos, desfeitos ou feridos.  

Apesar dos estragos serem assustadores e desanimadores, a vinha tem a capacidade de recuperar por si através do rebenta-

mento de novos gomos e o lançamento de novas varas. Importa perceber que no caso do desaparecimento dos cachos, a pro-

dução do ano está perdido e por isso a viabilidade, proteção e estimulação da cepa torna-se a principal prioridade. É determi-

nante agir para que no próximo ano ela possa produzir de forma satisfatória e que a sua vida útil não seja afectada. 

A estratégia de resposta ao granizo está dependente do estrago e há 2 opções: 

1– Se a queda de granizo não fez um estrago que comprometa a produção, ou seja, se apesar de termos algumas folhas, varas 

e cachos afectados a produção é viável, devemos optar por aplicar bioestimulantes com aminoácidos e cálcio para ajudar a 

cepa a recuperar do impacto. 

2—Se o estrago foi devastador, é importante perceber que temos de tomar medidas para desenvolver varas sãs para que na 

campanha seguinte possam existir condições de poda e frutificação. Assim, apesar de extremo, o estrago obriga a que as varas 

afectadas sejam removidas para que os gomos secundários possam desenvolver novos lançamentos. É uma situação seme-

lhante à vivenciada nas geadas, quando os rebentos são destruídos  e os gomos secundários criam novas varas. É importante 

referir que apenas algumas castas conseguem produzir cachos de gomos secundários, pelo que na maior parte dos casos não 

se verifica a ocorrência de nenhuma frutificação. Apesar de não existir produção, deverão continuar a tomar as medidas de 

protecção fitossanitárias indicadas de forma a garantir a sanidade das plantas. 

Nas vinhas novas, a decisão de cortar as varas é ainda mais importante visto os estragos feitos pelo granizo serem portas de 

entrada para fungos responsáveis por doenças do lenho.  


