
Estados Fenológicos 

Verifica-se uma heterogeneidade muita grande nas vinhas em resultado de épocas de poda e castas. As vinhas 

da casta Fernão Pires, ou outras mais precoces, poderão estar em estados fenológicos E/F, as vinhas mais 

atrasadas estarão nos estados B/C. 

Com a previsão de aumento de temperaturas para a próxima semana, é expectável que haja uma grande evolução, 

podendo-se entrar em condições favoráveis ao aparecimento de míldio. 

O aparecimento das infeções primárias de míldio, está dependente da ocorrência em simultâneo das seguintes 

condições: 

Pâmpanos com comprimento superior a 10cm; 

Temperaturas mínimas superiores a 10ºC; 

Precipitação superior a 10mm, registada nas 48 horas consecutivas a que se reporta a temperatura mínima de 

10ºC. 

Deverá efetuar um tratamento de caráter preventivo com um produto sistémico tendo em conta o estado 

fenológico em que se encontra a cultura. 
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ESCORIOSE 

As infeções de escoriose são mais severas em primaveras chuvosas, 

agravando-se quando estas se sucedem a invernos igualmente muito 

chuvosos. 

Em vinhas sãs, o tratamento destina-se a prevenir as infeções. 

• Efetuar um único tratamento quando a vinha apresentar 30 a 40% dos gomos 

no estado fenológico D (saída das folhas), usando um fungicida misto com folpete 

+ fosetil-alumínio ou fosetil-alumínio + mancozebe; 

• Efetuar dois tratamentos, o primeiro igualmente no estado fenológico D (saída das 

folhas) e o segundo quando a vinha apresentar 30 a 40% dos gomos no estado fe-

nológico E (folhas livres), utilizando qualquer dos seguintes fungicidas: enxofre 

(na concentração de 1000g de s.a./hl), folpete, mancozebe, metirame, propi-

nebe e azoxistrobina, ou as misturas famoxadona+ mancozebe, azoxistrobina + folpete e metirame + piraclostrobina. 

O enxofre é autorizado no combate à escoriose em vinhas no Modo de Produção Biológico. 

CARACÓIS 

Observam-se,  em algumas vinhas, ataques consideráveis de 

caracóis. O estrago da praga prende-se com a degra-

dação das folhas, reduzindo a acção fotossintética, podendo 

causar estragos na cepa ao nível do desenvolvi-

mento vegetativo. 

Para uma maior eficácia no tratamento, aconselha-se que 

o tratamento seja feito em tempo chuvoso. No caso de se 

utilizar granulado, é aconselhável derrubar os caracóis 

da cepa e só depois colocar o isco junto à cepa 

INFORMAÇÃO 

Chamamos atenção dos agricultores, para as obrigações a cumprir com a lei 26/2013 nas explorações agrícolas nomeadamente; 

cumprir os princípios da Proteção Integrada, ter formação com cartão para aplicar os produtos que respeitem as condições 

de autorização, o registo dos produtos utilizados, local próprio para armazenamento dos produtos e Inspeção dos Equipamentos. 

Relativamente á Inspeção dos Equipamentos: 

1) A partir de 26 de Novembro de 2016 só podem ser utilizados equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêu-

ticos que tenham sido aprovados em inspeção. 

2)        Estão isentos de inspeção obrigatória: 

a. Equipamentos utilizados para pulverização manual, com exceção daqueles que comportem barra de pulverização de 

largura superior a 3 metros; 



IMPLEMENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE PROTEÇÃO INTEGRADA 

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

estabelece 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 através 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. 

Assim, de acordo com a legislação em vigor os utilizadores profissionais devem assim aplicar, obrigatoriamente, os 

seguintes princípios gerais: 

1. Aplicar medidas de prevenção e/ou o controlo dos inimigos das culturas; 

2. Utilizar métodos e instrumentos adequados de monitorização dos inimigos das culturas; 

3. Ter em consideração os resultados da monitorização e da estimativa do risco na tomada de decisão; 

4. Dar preferência aos meios de luta não químicos; 

5. Aplicar os produtos fitofarmacêuticos mais seletivos tendo em conta o alvo biológico em vista e com o mínimo de efeitos 

secundários para a saúde humana, os organismos não visados e o ambiente; 

6. Reduzir a utilização dos produtos fitofarmacêuticos e outras formas de intervenção ao mínimo necessário; 

7. Recorrer a estratégias anti resistência para manter a eficácia dos produtos, quando o risco de resistência do produto for 

conhecido; 

8. Verificar o êxito das medidas fitossanitárias aplicadas, com base nos registos efetuados no caderno de campo. 

 

Para suportar a aplicação dos princípios gerais a DGAV divulga um documento conceito, princípios e componentes de 

proteção integrada (volume I). 

Dado que de acordo com o artigo 55º, do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, de 21 de outubro, os produtos 

fitofarmacêuticos devem ser objeto de uma utilização adequada, e esta inclui a aplicação dos princípios de boas práticas 

fitossanitárias, e o cumprimento das disposições da Diretiva 2009/128/CE, em especial os princípios gerais da proteção 

integrada. 

Com base nos pressupostos anteriores, todos os produtos fitofarmacêuticos autorizados em Portugal, para o combate dos 

inimigos das culturas são passíveis de ser utilizados em proteção integrada, devendo ser aplicados os produtos 

fitofarmacêuticos mais seletivos tendo em conta o alvo biológico em vista e com o mínimo de efeitos secundários para a 

saúde humana, os organismos não visados e o ambiente. 

De modo a suportar a escolha do produto fitofarmacêutico mais adequado a DGAV divulgará a partir de meados de 

fevereiro, num documento, onde se apresenta o perfil dos produtos, em particular, a toxicidade para o Homem e, 

organismos não visados, nomeadamente organismos aquáticos, aves e outros vertebrados, abelhas e outros 

polinizadores, organismos do solo e artrópodes auxiliares. 




