
 ESTADOS FENOLÓGICOS E CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS  

As semanas têm tido acumulados de precipitação muito significativos e que são favoráveis ao de-

sonvolvimento de Mildio e Podridão Negra. Apesar das temperaturas terem descido, observam-se 

manchas de míldio nas folhas e nos cachos. As precipitações elevadas retiram persistência aos pro-

dutos pelo que se recomenda que os tratamentos não ultrapassem os 10-12 dias.  

Tendo em conta a floração pode-se iniciar na próxima semana, o próximo tratamento é de extrema 

importância para evitar situações de Mildio nos cachos e de estragos nos mesmos, por acção do 

black rot.  

Neste tratamento, podem-se aplicar adubos foliares contento Zinco, Boro e Cálcio para favorecer 

as florações e evitar abortos florais.  

Relembramos que, nesta altura de desenvolvimento da planta, devem-se reduzir ao máximo as mo-

bilizações no solo.  

Estamos perante uma situação de risco muito elevado para Míldio e Podridão Negra.  

 

 MÍLDIO  

Os ataques foram maioritariamente nas folhas sen-

do que alguns cachos podem ter sido afetados. 

Chama-se a atenção das castas mais sensíveis como 

Antão Vaz e Aragonês.  

Nas situações onde as manchas estão mais presen-

tes, recomenda-se o tratamento com um produto à 

base de cimoxanil e 4 dias depois com um produto 

tendo por base as substâncias activas dimetomor-

fe, iprovalicarbe.  

Nas situações onde as manchas são ocasionais, re-

comenda-se a utilização de produtos com acção 

curativa.  

Recomenda-se ainda que, 3-4 dias após o tratamento, caso verifique a existência de novas esporu-

lações, avalie a necessidade de efetuar um tratamento num período mais curto de tempo.  
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OÍDIO  

Apesar de ser uma doença que não se desenvolve com chuva, é aconselhá-

vel que faça um tratamento em conjunto com o tratamento do míldio. De-

ve optar por produtos preventivos.  

 

 

 

 

 

 

BLACK ROT OU "PODRIDÃO NEGRA"  

O clima é preponderante sobre o desenvolvimento do black rot, para 

o qual os períodos chuvosos longos e frequentes são necessários. A 

doença é favorecida por temperatura e humidade relativa elevadas, 

considerando-se o óptmo acima de 25ºC e 90% HR. O aparecimento 

das manchas podem ocorrer vários dias após as contaminações pelo 

que se pode pensar que não iremos ter problemas.  

Os grupos de fungicidas conhecidos como tendo acção sobre o “black 

rot” são os ditiocarbamatos contendo mancozebe, manebe, Metirame 

e propinebe, os triazóis contendo fenebuconazol, miclobutanil, pen-

conazol, 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 

controlo do “black rot”.  


