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A evolução nos estados fenológicos foi acelerada em virtude das temperaturas que se fizeram sentir até à semana 

passada. A precipitação que ocorreu no passado fim de semana, associado às baixas temperaturas, faz com a pres-

são de míldio não seja muito elevada. No entanto, aconselhamos que esteja atento às previsões meteorológicas a 3 

dias e tenha a vinha protegida dentro de um intervalo máximo de 12-14 dias.  

Nesta altura de desenvolvimento da planta, devem-se reduzir ao máximo as mobilizações no solo.  

A passagem com alfaias de mobilização do solo como grades, charruas, escarificadores entre outras, irá levantar 

uma nuvem de pó que irá cobrir as plantas. Nessa nuvem, estão milhares de esporos de doenças fúngicas que hi-

bernaram no solo durante o inverno.  

Caso pretenda fazer alguma mobilização, é aconselhável que o faça sempre após um tratamento fitossanitário.  

 

ERINOSE 

Observam-se ataques de erinose, principalmente, em Moscatel de Setú-

bal. Surgem pequenas erupções nas folhas em resultado da picada de 

ácaros. De uma forma geral, os ataques são pequenos e não justificação 

intervenções. Se verificar ataques muito fortes, pode aplicar enxofre em 

pó pois é bastante eficaz nos controlos de erinose.  
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MÍLDIO 
Caso observe algumas manchas de míldio nas folhas, recomenda-se que se aplique 

produtos que contenha um dos seguintes produtos: dimetomorfe, cimoxanil, ipro-

valicarbe, mandipropamida, valifenalato, bentiavalicarbe 

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

anteriores ou outros que contenham benalaxil, metalaxil ou ciazofamida. 

 
 

BLACK ROT OU "PODRIDÃO NEGRA" 
Todos os novos crescimentos ficam suscetíveis ao ataque no período de ativida-

de vegetativa. O clima é preponderante sobre o desenvolvimento do black rot, 

para o qual os períodos chuvosos longos e frequentes são necessários. Os grupos 

de fungicidas conhecidos como tendo acção sobre o “black rot” são os ditiocarba-

matos contendo mancozebe, manebe, Metirame e propinebe, os triazóis conten-

do 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, meptildino-

cape, cobre e folpete não são eficazes no controlo do “black rot”.  

CARACÓIS 

O estrago da praga prende-se com a degradação das folhas, reduzindo a 

acção fotossintética, podendo causar alterações do nível de desenvolvimento 

vegetativo. Para uma maior eficácia no tratamento, aconselha-se que seja feito 

em tempo nublado e antes do início da subida dos caracóis para as cepas. Deve-se 

colocar o produto com especial atenção nas bordaduras e reforça-lo em caso de 

elevada precipitação.  

RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS 

De forma a favorecer a floração e o vingamento dos frutos, é aconselhável que se apliquem adubos foliares contendo Boro, Zin-

co, Cálcio e Azoto. Confira a compatibilidade com produtos fitossanitários para que possam ser aplicados no mesmo depósito do 

pulverizador. 

AUTORIZAÇÕES DE PLANTAÇÃO  

Estão abertas as candidaturas às autorizações de plantação de vinha até ao próximo dia 15 de Maio. Estas candidaturas desti-

nam-se aos produtores que pretendam plantar vinha, mas que não tenham licenças de plantação. Caso tenha um terreno e pre-

tenda plantar vinha, contacte-nos para saber quais as regras.  


