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As vinhas neste momento estarão entre bago de chumbo e fecho dos cachos. Esta discrepância está relacionada com 

a casta. As vinhas estão cerca de 10/15 dias adiantadas em relação à média para a região cerca de 25 dias em relação 

ao ano passado. Esta situação não indicia que as vindimas serão proporcionalmente mais cedo, mas esta alteração 

temporal pode confundir alguns viticultores com algumas operações culturais. Apesar de alguma instabilidade climá-

tica, continuam a não se observar infecções de míldio, oídio e black rot.  

É aconselhável que se avalie o crescimento vegetativo das vinhas para determinar a necessidade de cortar as varas, 

de forma a permitir a penetração do insecticida para a traça. Chamamos a atenção para que o corte nas vinhas que 

dão a face a poente não sejam demasiado severas para prevenir golpes de escaldão.  

Recordamos que pode ser aplicado caulino para prevenção do escaldão. O caulino é uma argila que cria uma barreira 

física na pelicula do bago e que reduz a incidência da queima. É um produto que deve ser aplicado na antes do episó-

dio de calor. 

Tendo em conta os valores de evapotranspiração registados, recomendamos que se façam 3 regas de 6 horas por 

semana, preferencialmente à noite. Poderá ser adicionado à rega um adubo ternário equilibrado com micronutrien-

tes numa base de 25 Kg por 3ha a cada 15 dias. Esta estratégia poderá ser adaptada em função das condições clima-

téricas e é válida apenas até ao Pintor. 

Recordamos que até ao próximo dia 15 de Julho, as candidaturas aos projetos de pequeno investimento estão aber-

tas. Estes projetos permitem investimentos em rega, máquinas entre outro até ao limite de 40 000€. Existem diversos 

pormenores associado à candidatura pelo que caso esteja interessado, recomendamos que contacte a AVIPE.  
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MÍLDIO/OÍDIO/BLACK ROT 

 

 

 

 

 

 

Dependendo da vinha, podem não existir motivos para se efetuarem tratamentos para míldio. Podem ser usados 

produtos apenas com cobre permitindo alguma ação preventiva sobre fungos e favorecendo o atempamento das 

varas. 

Chamamos a atenção para elevada probabilidade de incompatibilidade entre produtos à base de cobre e adubos 

foliares.  

É nesta fase que o oídio poderá fazer mais estragos pelo que é aconselhável que se utilize produtos preventivos com 

acção de vapor. 

Sempre que possível, deve ser conjugada uma proteção integrada que inclua substâncias activas com ação sobre 

Black-Rot. 

Os grupos de fungicidas conhecidos como tendo acção sobre o “black rot” são os ditiocarbamatos contendo manco-

zebe, manebe, metirame e propinebe, os triazóis contendo fenebuconazol, miclobutanil, penconazol, tebuconazol 

e tetraconazol e os QoI à base de azoxistrobina, cresoxime-metilo, piraclostrobina e trifloxistrobina. Por outro lado, 

os produtos fitofarmacêuticos contendo apenas enxofre, meptildinocape, cobre e folpete, não são eficazes no con-

trolo do “black rot”.  



TRAÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1ª geração da traça teve o seu pico no  principio de Abril. Foi uma geração com muitas traças capturadas pelo que a presença 

dos seus ninhos podem ter assustado muitas pessoas. Relembramos que a 1ª geração não traz consequências aos bagos nem 

ao seu futuro desenvolvimento. 

O inicio do voo da 2ª geração iniciou-se na semana passada. É expectável que a época ideal para tratamento seja entre os dias 

13 e 16 de Junho. Caso o tratamento seja efetuado muito cedo, e devido à retiradas de algumas substâncias activas no merca-

dos, pode haver a necessidade de fazer 2 tratamentos nesta geração. Aconselha-se que contacte a AVIPE para confirmar o 

pico do voo a necessidade de um 2º tratamento. 

 

Cigarrinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cigarrinha é uma praga habitual da região com efeitos bem visíveis na vegetação. É de fácil deteção. Deve observar-se a pági-

na inferior do terço superior das vinhas e verificar a existência de ninfas da praga. Caso se atinjam as 100 ninfas em 100 folhas, 

entre Junho e Julho, e as 50 ninfas em 100 folhas, no mês de Agosto, há motivos para se efetuar um tratamento.  

No caso das vinhas até 4 anos, basta o aparecimento da praga para justificar o tratamento.  

Caso se justifique, recomenda-se que o produto escolhido tem acção simultânea para traça e cigarrinha. 

 


