
ESTADOS FENOLÓGICOS E CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS 

Previmos que em meados de Agosto as uvas 

brancas estejam com graduações de álcool 

provável perto dos 13º.  

Tendo em conta as temperaturas amenas 

que se têm verificado e o estado fenológico 

de “pintor”, as regas deverão ser limitadas, 

ou mesmo interrompidas, de forma a não 

dificultar as maturações.  

ESCA 

Observam-se sintomas de Esca nas folhas que se podem restringir 

a um lançamento ou à cepa toda. Como consequência deste pro-

gresso, pode-se assistir à queda total das folhas. Recomenda-se a 

identificação e marcação das cepas atacadas para que na época 

de poda seguinte, sejam podadas à parte e a lenha de poda retira-

da e queimada. Caso a extensão da doença seja grande, recomen-

dam-se 2 tratamentos no ínicio da próxima campanha para com-

bate a doenças do lenho. 

PODRIDÃO CINZENTA 

Os estragos da 2ª geração da 

traça e o ataque de pássaros 

pode permitir a entrada do fun-

go responsavel pela podridão 

cinzenta. Deve ser avaliada a 

necessidade de tratamento em 

função da extensão. Atenção 

aos intervalos de segurança. 
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TRAÇA 

Pelos números que temos obtido, o pico da 3ª geração será entre o dia 8 e o dia 10 pelo que se recomenda tratamento para a 

traça.  Tem sido uma geração de contagens extremamente elevadas.  

O habitual pico na segunda geração a meio de junho não se verificou, tendo-se verificado a presença de borboletas por um perí-

odo maior do que o esperado. Esta situação deveu-se às temperaturas amenas e humidade elevadas. A dificuldade em prever 

uma época ideal, associada à existência de fitofarmacêuticos quase exclusivamente larvicida, fez com que existisse a necessida-

de de efetuar uma a duas aplicações. Esta situação pode voltar a acontecer na 3ª geração. Alguns ataques de lagartas, associad-

sa às humidades relativas, favorecem o aparecimento de podridões cinzentas.  

Recomenda-se observação atenta no cacho. 

Chamamos a atenção para a leitura atenta do rótulo do produto no sentido de perceber se é um insecticida larvicida ou ovicida.   

Este tratamento apenas deve ser dirigido às castas tintas e às uvas moscatel para licoroso. 

Cigarrinha 

Tem-se tornado uma praga de difícil controlo com a retirada de substâncias ativas à base de neonicotinóides (imidaclopride e 

tiametoxame). Uma praga que era de fácil controlo com apenas uma aplicação, tornou-se de difícil combate mesmo com duas 

ou três aplicações. Numa fase crítica do ciclo, com o início do pintor e com as necessidades de fotossíntese elevadas para res-

ponder à evolução da maturação, estes ataques podem condicionar a qualidade da uva. Relembramos que existem produtos 

que actuam sobre traça e cigarrinha pelo que é importante avaliar a extensão da doença e o intervalo de segurança.  

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



MÍLDIO 

 

As infeções secundárias são as mais preocupantes. As condições ideias para o seu aparecimento ocorrem durante pelo menos 4 

horas no período noturno com duas a três horas de folhas molhada, humidade relativa acima dos 98% e temperaturas superio-

res a 13°C. Estas condições ocorreram nos dias 14/4, 5/5, 7/5, 8/5, 9/5, 23/6, 5/7 e 6/7. O período de maio foi particularmente 

sensível porque ocorreram infeções em plena floração. Apesar das preocupações em se efetuar tratamentos antes das flora-

ções, estas condições podem explicar o aparecimento de rot-brun em castas mais precoces (D. Maria, uva-de-mesa) e castas 

tardias (Moscatel-de-Setúbal).  

O rot-brun explica-se pelo desenvolvimento de míldio dentro do bago. Os esporos entram entre a fase da floração e o estado 

fenológico de bago-de-ervilha. No fecho dos cachos manifestam-se os sintomas. Esta situação observa-se com bastante fre-

quência na casta Moscatel-de-Setúbal.  

 



BLACK ROT 

O black rot, ou podridão negra, tem sido observado com 

alguma frequência nos últimos anos. Praticamente todas as 

vinhas apresentam uma sintomatologia incipiente nas fo-

lhas, mas o suficiente para perceber que está presente. A 

prática cultural de retirar todos os cachos/engaços da cam-

panha anterior é determinante para um combate eficaz. 

Numa lógica de proteção integrada, a luta química tem por 

base a escolha de produtos fitofarmacêuticos que têm ação 

principal sobre míldio ou oídio e ação secundária sobre 

black rot.  

Os grupos de fungicidas com ação sobre o black rot são os 

Ditiocarbamatos contendo mancozebe, manebe, metirame e propinebe, os Triazóis contendo fenebuconazol, miclobutanil, 

penconazol, tebuconazol e tetraconazol e os Quinone outsider Inhibitors (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. 

A sintomatologia da doença no estado de cacho fechado é em tudo idêntica ao rot-brun (míldio) e à semelhança deste, nada 

há a fazer nestas situações. Para além disso, estas duas doenças têm pontos ótimos de desenvolvimento muito semelhantes 

o que vem ainda mais complicar a sua identificação. Numa análise aos bagos enviada para o INIAV, concluiu-se que os bagos 

estavam infetados com rot-brun e não com black rot. 



OÍDIO 

Não havendo grande histórico de vinhas da região muito afetadas por oídio, observamos que inícios de verão mais frescos em 

2018 e 2019 permitiram o aparecimento de alguns focos. A proteção ao oídio tem sido sempre integrada numa estratégia de 

proteção de plantas onde quando existem preocupações com míldio, haja sempre uma proteção para o oídio.  

Apesar de não estar numa situação preocupante, registamos o aparecimento de mais focos em especial nas vinhas onde o areja-

mento não ocorra com tanta facilidade. 

Referimos que o combate ao oídio, quando já apresenta esporulação, é muito complicado. O tratamento pode ter de passar 

pela “lavagem” com soluções, por exemplo, de permanganato de potássio. Caso o ataque seja muito grande, e após a vindima, 

deverá ser feita uma nova lavagem e um tratamento com produtos fitossanitários com poder curativo poucos dias depois. Pre-

tende-se reduzir o inóculo para a campanha seguinte. 

Após o abrolhamento, deverão ser efectuados 2 tratamentos com produtos curativos.  

Aconselha-se a leitura atenta do rótulo no sentido de identificar quais as substâncias activas com maior poder curativo. 

CADERNO DE CAMPO 
Com o aproximar do final da campanha, relembramos da obrigatoriedade de preencher o caderno de campo. Todos os campos 

devem ser preenchidos de forma clara e sem erros.  

A Diretiva do Uso Sustentável (DUS) (Diretiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro), estabele-

ce um quadro de ação a nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas, através da redução dos riscos e efeitos 

na saúde humana e no ambiente, promovendo a proteção fitossanitária com baixa utilização de pesticidas, nomeadamente atra-

vés da Proteção Integrada (PI) e de meios de luta alternativos, à utilização dos pesticidas.  

Para operacionalizar a aplicação da Diretiva nº 2009/128/CE foi publicada a 11 de abril, a Lei n.º 26/2013, de acordo com a qual 

é obrigatória a aplicação dos princípios gerais da proteção integrada por todos os utilizadores profissionais.  



PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO E CONVERSÃO DE VINHAS - “VITIS” 

O acordo alcançado na reforma da Política Agrícola Comum para o período de 2019 -2023 confirmou a continuidade do regime 

de apoio à competitividade do sector vitivinícola nacional, constante do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Euro-

peu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, complementado pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 2016/1149, da Comis-

são, de 15 de abril, e pelo Regulamento de Execução (UE) n.º 2016/1150, da Comissão, de 15 de abril, e do respetivo envelope 

financeiro atribuído a Portugal. 

Concluída a negociação no que diz respeito aos programas de apoio nacionais no sector vitivinícola, importa proceder à operaci-

onalização do regime de apoio à reestruturação e reconversão das vinhas para 2019 -2023, o qual constitui um dos instrumen-

tos privilegiados de melhoria da competitividade do sector e da qualidade dos seus produtos. 

De um modo geral, as condições e as regras são às semelhantes dos anos anteriores ficando ainda por confirmar os valores a 

serem pagos. 

Na portaria 323/2017 está previsto que as candidaturas abram entre o dia 15 de Outubro e 15 Novembro sendo que há indica-

ções que poderá abrir mais cedo. Recomendamos que esteja atento às noticias. 

CONCURSO “A MELHOR VINHA” 

Estão a decorrer as inscrições  para o concurso da melhor vinha inseridos na festa das vindimas. Os prémios serão produtos 

fitossanitários para 10, 6 e 2 Ha em função da classificação, para o melhor viticultor e para vinha “amiga do ambiente”.  

Inscreva-se e participe neste concurso! 

ESTATUTO DE AGRICULTURA FAMILIAR 

Foi publicado em 7 de Agosto de 2018 o estatuto de agricultura familiar. O decreto-lei nº 64/2018 enquadra os possíveis benefi-

ciários nos seus direitos e obrigações. 

O estatuto prevê reconhecer e distinguir a especificidade da Agricultura Familiar nas suas diversas dimensões: económica, terri-

torial, social e ambiental, Promover políticas públicas adequadas para este extrato socioprofissional, promover e valorizar a pro-

dução local e melhorar os respetivos circuitos de comercialização, Promover uma agricultura sustentável, incentivando a melho-

ria dos sistemas e métodos de produção, Contribuir para contrariar a desertificação dos territórios do interior, Conferir à Agri-

cultura Familiar um valor estratégico, a ter em conta, designadamente nas prioridades das políticas agrícolas nacional e euro-

peia, promover maior equidade na concessão de incentivos e condições de produção às explorações agrícolas familiares. 

Entre os direitos, destaca-se a apoios específicos para formação, informação e aconselhamento agrícola e florestal, A benefícios 

adicionais na utilização do gasóleo colorido e marcado, A condições mais favoráveis em matéria de seguros agrícolas cofinancia-

dos, A um incentivo à gestão eficiente de custos e redução dos custos de energia, A incentivos à utilização de energias com base 

em fontes de produção renovável, Ao regime fiscal adequado à Agricultura Familiar nos termos da lei, A um regime de seguran-

ça social adequado à Agricultura Familiar nos termos da lei. 


