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Em Função das castas, a fenologia na região está entre o inicio do pintor e a maturação.   

o Verão, de uma maneira geral, tem-se apresentado seco e quente. Em resultado disso, o amarelecimento das folhas 

da base é sintoma de falta de água. Relembramos que esta situação é perigosa, em particular, para as vinhas novas.  

Tendo em conta as evapotranspirações registadas, as plantas mais velhas terão de ter dotações de rega entre os 15-

20 l/semana divididas em 3 regas e as vinhas novas terão de ter entre 30-35 l/semana divididas em 3/4 regas.  

Cigarrinha verde 

 

 

 

 

 

Nas vinhas que foram tratadas com produtos com pouca persistência, são observáveis os sintomas da incidência da 

cigarrinha Deve observar-se a página inferior do terço superior das vinhas e verificar a existência de ninfas da praga. 

Caso se atinjam as 50 ninfas em 100 folhas, há motivos para se efetuar um tratamento. 

6 5 de Agosto de 2016 



TRAÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observam-se borboletas nas armadilhas relativas à 3ª geração, tendo iniciado o voo entre o dia 22 e o dia 26.  

Prevê-se o pico do voo desta geração para a semana de 8 a 13 de Agosto, sendo esta a época ideal de tratamento. 

Aconselhamos que observem bem os cachos para observar ninhos ou bagos furados. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Na sequência dos anos anteriores, relembramos da necessidade emergente da atualização do RV-Registo Vitícola.  

O IVV informa, que para esta campanha 2016/2017, todos os produtores de uva deverão ter no seu registo Vitícola, as parcelas 

de vinha exploradas, alertando que o SIVV não permitirá a entrega da DCP se as parcelas não constarem do RV.  

Para atualizar o RV deverá dirigir-se,  aos Serviços Regionais de Agricultura  - Delegação Regional da Península de Setúbal, sita 

em Parque de Exposições do Montijo, Rua dos Bombeiros Voluntários do Montijo 2870-219 Montijo (Tel. 210340830),munidos 

dos documentos referentes à posse da terra e enquadramento legal das parcelas. 

Relembramos ainda, que a atualização do Cadastro  Vitivinícola da Região para a produção de uvas aptas a produzir vinhos 

Moscatel de Setúbal e Moscatel Roxo de Setúbal, Vinhos de Palmela e Vinhos da Península de Setúbal deverá ser feita, já na 

posse de um Registo Vitícola atualizado.  

 

Relembramos que a partir de 26 de Novembro de 2016, à exceção dos pulverizadores manuais e das barras de pulverização 

inferiores a 3m e tendo por base o decreto lei 86/2010, todos os pulverizadores são obrigados a ter uma inspeção. Aconselha-

se a consulta atenta do folheta que acompanha este aviso. A AVIPE é uma entidade acreditada para efetuar estas inspeções 

pelo que nos deverá contactar para manifestar a sua intenção. 

 

 

 

 



Nome comercial N.º APV/AV/ACP 
Nome da 

substância  
Empresa 

Tipo de formulação 
designação 

Traça dos 
cachos 

cigarrinha 
verde 

IS 

RUFAST AVANCE APV 3587 acrinatrina CHEMINOVA 
emulsão óleo em 

água 
  200 ml/Há 21 

CICLONE 48 EC APV 3293 

clorpirifos 

SAPEC 

concentrado para 
emulsão 

  

0,75 L/Há 21 dias 

CLORFOS 48 APV 3585 DOW   

CLORIFOS 48 ACP 050/2013 GENYEN   

CORTILAN ACP 48/2013 ADAMA   

CYREN 48 EC APV 2925 CHEMINOVA   

DESTROYER 480 EC APV 3592 DOW   

DURSBAN 4 APV 2355 DOW   

NUFOS 48 EC APV 3471 CHEMINOVA   

PIRIFOS 48 APV 3679 ADAMA   

PYRINEX 48 EC APV 2546 ADAMA   

RISBAN 48 EC APV 3322 CHEMINOVA   

CICLONE 5 G APV 3225 SAPEC 
grânulos 

  

RISBAN 5G APV 3243 CHEMINOVA   

CLORDEX 5G APV 3695 ADAMA 

microgrânulos 

  

CLORFOS 5 G APV 3589 PROBELTE   

CYREN 5G APV 2948 CHEMINOVA   

NUFOS 5 GR APV 3473 CHEMINOVA   

PYRINEX 5 G APV 2495 ADAMA   

APLIK 200 SL ACP 44/2013 

imidaclopride 

GENYEN 

solução concentrada 

  

0,35 L/Há 14 dias 

CENTAURO ACP 0054 AGROTOTAL   

CONDOR APV 3867 SELECTIS   

CONFIDOR CLASSIC APV 3662 BAYER   

CORSÁRIO APV 3738 SAPEC   

COURAZE APV 3733 CHEMINOVA   

KOHINOR 20 SL APV 3720 ADAMA   

MASTIM APV 3978 ADAMA   

NUPRID 200 SL APV 3956 NUFARM   

PRITT APV 3946 AgCHEM    

WARRANT 200 SL APV 3972 CHEMINOVA   

CONFIDOR O-TEQ APV 3749 BAYER dispersão em óleo   

NUPRID 200 SC APV 3977 NUFARM 
suspensão concentra-

da 
  

COURAZE WG APV 3971 CHEMINOVA 
 grânulos dispersíveis 

em água 
  

ACTARA 25 WG AV 0339 

tiametoxame 

SYNGENTA  grânulos dispersíveis 
em água 

  

0,2 Kg/Há 14 dias 
PLATINUM AV 0401 SYNGENTA   

MEMORY AV 0502 SYNGENTA 
suspensão concentra-

da 
  

PRODUTOS PARA HOMOLGADOS PARA TRAÇA E CIGARRINHA VERDE PARA A CULTURA DA VINHA 



Nome comercial N.º APV/AV/ACP Nome da substância  Empresa designação formulação Traça dos cachos cigarrinha verde IS 

ALIGN APV 3681 
azadiractina 

SIPCAM 
concentrado para emulsão 0,75-1,25 l/Há 

  
3 

FORTUNE AZA APV 3856 SIPCAM   

CYPERCAL AV 0571 

cipermetrina 

ARYSTA 

concentrado para emulsão 0,5 L/Há 

  

21 CYTHRIN 10 EC AV 0524 AGRIPHAR   

CYTHRIN MAX AV 0581 AGRIPHAR   

ALTACOR APV 4022 
clorantraniliprol 

DU PONT  grânulos dispersíveis em água 8 - 10 g/há   
28 dias 

CORAGEN APV 4020 DU PONT suspensão concentrada 0,15 - 0,175 L/Há   

AFFIRM APV 4029 
emamectina (sob a forma 

de sal de benzoato) 
SYNGENTA grânulos solúveis em água 1 - 1,5 kg/ha   7 dias 

ABALAR AV 0285 

esfenvalerato 

PROPLAN 

concentrado para emulsão 

0,4 - 0,6 l/ha 

  

14 dias 

MALTOATO AV 0284 LAINCO   

PLINTO AV 0278 IND_AFRASA   

SUMIALPHA 5EW AV 0243 KENOGARD 
emulsão óleo em água 

  

SUMIFIVE PLUS AV 0190 KENOGARD   

ATLAS AV 0176 

lambda-cialotrina 

SELECTIS 

suspensão de cápsulas 

0,175 L/Há 

  

7 dias 

JUDO AV 0175 SAPEC   

KARATE ZEON AV 0020 SYNGENTA   

NINJA WITH ZEON TECHNOLOGY AV 0090 SYNGENTA   

SPARVIERO AV 0516 OXON   

KARATE ZEON + 1,5 CS AV 0433 SYNGENTA   

KARATE ZEON 1.5 CS AV 0212 SYNGENTA   

AXIENDO RTU AV 0523 SYNGENTA microemulsão   

KAISO SORBIE AV 0310 NUFARM concentrado para emulsão   

ESTRELLA AV 0661 SHARDA  grânulos dispersíveis em água   

PRODIGY AV 0027 metoxifenozida DOW suspensão concentrada 0,3 - 0,4 L/Há   21 dias 

SPINTOR AV 0288 

spinosade 

DOW 

suspensão concentrada 
100 - 125 ml/Há 

  

14 dias 

SUCCESS ACP 41/2013 DOW   

SUCCESS AV 0558 DOW   

SUCCESS-ISCO AV 0557 DOW isco concentrado   

MIMIC APV 3387 tebufenozida CERTIS suspensão concentrada 0,6 L/Há   14 dias 

FASTAC AV 0204 
alfa-cipermetrina 

BASF concentrado para emulsão 
100 - 150 ml/Há 7 

MAGEOS MD AV 0423 BASF  grânulos dispersíveis em água 

BULLDOCK AV 0108 beta-ciflutrina ADAMA suspensão concentrada 0,5 L/Há 14 dias 

NURELLE D 550 AV 0283 cipermetrina + clorpirifos AGRIPHAR concentrado para emulsão 4 L/Ha 21 dias 

LUZINDO APV 4043 
clorantraniliprol + tiameto-

xame 
SYNGENTA  grânulos dispersíveis em água 200 - 250 g/ha 30 dias 

CERATIPACK AV 0662 

deltametrina 

SOC ESP DES QUÍ 
isco (pronto a usar) 

0,5 L/Há 7 dias 

MAGNET MED AV 0411 SUTERRA 

DECIS EVO AV 0530 BAYER emulsão óleo em água 

CURIEL ACP 037/2013 GLO QUÍMICOS 

concentrado para emulsão 

DECA AV 0292 SHARDA 

DECIS AV 0101 BAYER 

DELSTAR AV 0405 SAPEC 

DELTAGRI AV 0667 AGRIPHAR 

DELTAPLAN AV 0136 BAYER 

DELTINA ACP 036/2013 AgCHEM  

PETRA AV 0449 SELECTIS 

POLECI AV 0462 SHARDA 

SCATTO AV 0675 ISAGRO 

INSEGAR 25 WG APV 2872 fenoxicarbe SYNGENTA  grânulos dispersíveis em água 0,3 - 0,4 L/Há 14 dias 

AVAUNT AV 0321 

indoxacarbe 

DU PONT concentrado para emulsão 0,25 Kg/Há 3 dias uva 
de mesa; 10 
dias uva de 
vinificação 

EXPLICIT WG AV 0094 DU PONT 
 grânulos dispersíveis em água 125 g/Há 

STEWARD AV 0093 DU PONT 
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Direção Geral
de Alimentação
e VeterináriaDurante as  inspeções, a validação dos requisitos, essencial 

para aprovar as máquinas, é realizada por observação, 
ensaios de funcionamento e medição.

A obrigatoriedade na 
inspeção dos pulverizado-
res de produtos �tofarma-
cêuticos vem ao encontro 
das  exigências, estabele-
cidas na Diretiva do Uso 
Sustentável  dos pestici-
das. 

A inspeção obrigatória do equipamento de proteção das 
plantas não dispensa a necessidade de efetuar a sua regular 
calibração e a frequente veri�cação e manutenção. 

O equipamento aprovado é identi�cado por um selo de 
inspeção.

De acordo com a legislação em vigor, a partir de 26 de 
Novembro de 2016 só podem ser utilizados equipamentos 
de aplicação de produtos �tofarmacêuticos que tenham 
sido aprovados em inspeção, com exceção dos equipamen-
tos novos ou seja, adquiridos depois de 16 de outubro de 
2010 e que ainda não foram sujeitos à primeira inspeção. 
Até 31 de Dezembro de 2019 os equipamentos de aplica-
ção de produtos �tofarmacêuticos devem ser inspeciona-
dos e aprovados de cinco em cinco anos.

A partir de 1 de Janeiro de 2020 os equipamentos de 
aplicação de produtos �tofarmacêuticos devem ser inspe-
cionados e aprovados de três em três anos.

Estão isentos de inspeção obrigatória os equipamentos 
utilizados em pulverização manual e que comportem barra 
de pulverização inferior a 3 metros de largura e os equipa-
mentos que não se destinam à aplicação por pulverização 
(por ex.: polvilhadores) 

As  inspeções são realizadas por Centros de Inspeção Perió-
dica de Pulverizadores (Centros IPP) reconhecidos pela 
DGAV.

Pode obter informação mais detalhada em                            
www.dgv.min-agricultura.pt, acedendo a «Produtos Fitofar-
macêuticos/Inspeção de Equipamentos de Aplicação»

213 239 501          dirgeral@dgav.pt   213 239 500         

Direção Geral de Alimentação e Veterinária
Campo Grande, nº50
1700-093 Lisboa
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A ausência das proteções do VTC  ou má 
manutenção do pulverizador podem originar 

a recusa na continuação da inspeção

COMPONENTES DO EQUIPAMENTO
DE PULVERIZAÇÃO PARA INSPECIONAR
Condições de limpeza e manutenção para 

inspecionar pulverizadores

O equipamento a inspecionar deve apresentar:

Adequadas condições de limpeza externa e interna (elimi-
nando os excedentes de calda no depósito e no circuito              
de pressão hidráulica);

Correto funcionamento dos órgãos de transmissão                         
de potência (com resguardo do veio de transmissão            
de cardans - VTC - e do ventilador  - caso exista - );

  

Bomba, depósito e tubagens em bom estado e sem fugas;  

Estrutura metálica de apoio da máquina em bom estado 
de conservação;

Sistemas de acionamento, proteção e bloqueio das partes 
móveis da máquina a funcionar adequadamente;

Manómetro: deve ter uma escala apropriada  à pressão  
de trabalho utilizada, estabilidade no ponteiro e medir 
com exatidão;

Pulverizadores para culturas baixas 
e pulverizadores para culturas arbustivas 

e arbóreas   

Resumo da inspeção (principais exigências):

Transmissão de potência: requer  resguardo e dispositivo 
de imobilização (corrente de �xação);

Bomba:  deve funcionar adequadamente, sem fugas            
e não originando pulsações;

Dispositivo de agitação: tem de assegurar a recirculação 
de líquido para  manter um nível de concentração               
de calda, no depósito, constante ;

Depósito de calda: ausência de fugas e com sistema           
de esvaziamento funcional sem recurso a ferramenta;

Dispositivos de medição, comando e regulação, devem 
funcionar, sem fugas, de modo a ser possível e fácil 
estabelecer a pressão uniforme nos respetivos sectores;

Os �ltros devem estar em 
boas condições de conser-
vação e com medida          
de malha apropriada        
(de acordo com as instru-
ções do fabricante);

Barra de pulverização: tem de proporcionar uma distribui-
ção de líquido uniforme, com sistema de �xação                      
e de regulação de altura (se existente) a funcionar  
adequadamente;     
      
Nos bicos, o valor do débito individual de  cada bico não 
deve afastar-se signi�cativamente do valor tabelado pelo 
fabricante;

Tubagem rígida e �exível, sem  fugas, estrangulamentos    
e fora do jato de pulverização;

Os bicos de pulverização 
devem impedir o goteja-
mento quando a pulveriza-
ção é parada;

O ventilador, se existente, deve estar protegido, funcionar  
sem vibrações e solidário, nas rotações adequadas,             
ao eixo motor (a embraiagem, se existir, deve ser �ável).       
A caixa de engrenagens, para desligar o ventilador, tem 
de funcionar  adequadamente;


