
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 D/E e as vinhas mais 

atrasadas estarão nos estados A/B/C. 

 

INFORMAÇÃO  

Relembramos que desde o passado dia 26 de Novembro de 2016, só podem 

ser utilizados equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos que 

tenham sido aprovados em inspeção, sobre pena de ser sancionados com uma 

coima que pode ir de 250€ a 3700€ para pessoas singulares ou de 500€ a 

44000€ para pessoas colectivas. 

Estão dispensados de inspeção os pulverizadores com idade inferior a 5 anos 

ou que sejam, exclusivamente, de pulverização manual. 

Recomenda-se a consulta da lei 86/2010 e poderá contactar a AVIPE para mar-

cação de inspecção. 

 

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, Inspeção dos Equipamentos e entrega de embalagens. 

Aconselhamos a leitura atenta da página 5 deste aviso. 
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ESCORIOSE AMERICANA (Phomopsis viticola (Sacc.) 

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) 

  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 

fenológico E (folhas livres). 

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

Biológico. 

Recomenda-se a consulta da listagem de produtos homologados para a doença. 

 

ESCORIOSE EUROPEIA (Botryosphaeria spp) 

Tem-se vindo a observar um aumento 

nos sintomas de escoriose europeia. 

Em plantações novas podem conduzir 

à morte da cepa e em vinha adultas 

conduzem a quebras de produção, 

dificuldade na maturação e diminuição 

da longevidade. À semelhança de ou-

tras doenças do lenho, os ataques 

podem conduzir à secagem completa 

de braços com as respetivas quebras 

de produção. Neste momento, existe 

um único fungicida homologado para 

esta finalidade. Trata-se do SCORE, 

baseado na substância activa difeno-

conazol, formulado em concentrado 

para emulsão doseando 250 g/l de 

s.a. Deve efectuar-se um único trata-

mento ao estado fenológico C-D, na concentração de 50 ml/hl, aplicado com um equipamento que debite 150-200 l/ha de calda. 

Fonte: Syngenta 



Nome da substância  Nome comercial APV Teor Empresa form dose IS familia quimica 

azoxistrobina 

AZBANY AV 0480 

250g/L 

NUFARM 

SC 0,375 21 estrobilurina análoga 

AZOXYSTAR ACP 0058 GLOQUÍMICOS 

KURA ACP 0070 AGCHEM  

MIRADOR AIP 17/2012 ADAMA 

MIRADOR AV 0446 SYNGENTA 

ORTIVA AV 0013 SYNGENTA 

QUADRIS AV 0012 SYNGENTA 

TAZER AV 0583 NUFARM_P 

azoxistrobina + folpete 
QUADRIS MAX APV 3512 

93,5g/L + 500g/L 
SYNGENTA 

SC 0,45 42 Estrobilurina e Ftalimida 
SIENA ACP 0071 ADAMA 

enxofre 

HÉLIOSOUFRE APV 2811 720g/L ACTION PIN SC 

4 

  Inorgânico 

COSAN ACTIVA FLOW APV 3546 
725g/L 

NUFARM_P 
SC 

LAINXOFRE L APV 3653 LAINCO 

FLOW SELECTIS APV 3229 

800g/L 

SELECTIS 

SC 

4-5 

STULLN FL APV 3117 SAPEC 

SUFREVIT APV 2473 SIP.INAGRA 

COSAN WDG APV 3907 

80% 

CEQUISA 

WG 

ENXOFRE BAYER WG APV 3921 UPL 

MICRONIZADO AGROQUISA APV 3814 CEQUISA 

KUMULUS S APV 1259 BASF 

MICROTHIOL APV 3859 CEREXAGRI_SA 

SOUF 80 WG AIP 32/2012 GENYEN 

SOUF PALLARÉS 80 WG APV 4018  AZUFRERA 

STULLN WG ADVANCE APV 3732 SAPEC 

THIOVIT JET APV 2905 SYNGENTA 

MOLHÁVEL SELECTIS APV 3185 SELECTIS 
WP 4-12,5 

STULLN APV 1557 SAPEC 

folpete 

BELPRON F-50 APV 3010 

50% 

PROBELTE 

WP 2 

42 N-tiotrihalometilo 

FOLPEC 50 AV 0747 SAPEC 

FOLPEC 50 AZUL AV 0742 SAPEC 

FOLLOW 80 WG AV 0723 

80% 

SHARDA 

WG 
1,25 FOLPAN 80 WDG AV 0818 ADAMA 

FOLPETIS WG AV 0745 SAPEC 

SOLOFOL AV 0694 BELCHIM 1,88 

folpete + fosetil (na forma de sal 
de alumínio) 

MAESTRO F WG ADVANCE AV 0302 25% + 50% SAPEC WG 

3 42 
N-tiotrihalometilo + organometá-

lico com aluminio 

MAESTRO F AV 0757 

25% + 46,60% 

SAPEC 

WP 
MAESTRO F AZUL AV 0756 HELM AG 

ZETYL COMBI AV 0759 SELECTIS 

ZETYL COMBI AZUL AV 0762 HELM AG 

RHODAX FLASH AV 0753 BAYER 
WG 

ZETYL COMBI WG AV 0443 SELECTIS 

fosetil (na forma de sal de 
alumínio) + mancozebe 

ALFIL DUPLO AV 0332 

32,6% + 35% 

IND_AFRASA 

WP 2 56 
ditiocarbamato + organometálico 

com aluminio 

KATANGA DUPLO AV 0609 PROPLAN 

MAESTRO M AV 0543 SAPEC 

MILAGRO AV 0550 PROBELTE 

ZETYL MZ AV 0547 SELECTIS 

mancozebe 

DITHANE NEOTEC AV 0606 

75% 

INDOFIL 

WG 2,7 

56 ditiocarbamato 

MANFIL 75 WG AV 0602 INDOFIL 

MILTANE MICRO AV 0604 SELECTIS 

NUFOSEBE 75 DG APV 3475 NUFARM_P 

STEP 75 WG AV 0603 SAPEC 

VONDOZEB GD AV 0597 CEREXAGRI_H 

CAIMAN WP AV 0601 

80% 

ARYSTA 

WP 2,5 

DITHANE M-45 AV 0460 INDOFIL 

FUNGÉNE APV 3690 AGRIGÉNESE 

FUNGITANE AZUL WP AV 0513 SIPCAM_P 

FUNGITANE WP AV 0512 SIPCAM_P 

KOZEB ACP 45/2013 GENYEN 

MANCOZAN AV 0594 BAYER 

MANCOZEB 80 VALLÉS AV 0607 IND.VALLÉS 

MANCOZEBE SAPEC AV 0600 SAPEC 

MANCOZEBE SELECTIS AV 0599 SELECTIS 

MANFIL 80 WP AV 0598 INDOFIL 

MANGAZEB AV 0608 LAINCO 

MANZATE AV 0627 UPL IBERIA S.A. 

NUFOSEBE 80 WP APV 3394 NUFARM_P 

NUTHANE APV 3423 NUFARM_P 

UNIZEB ACP 0061  CEREXAGRI 

VANDOZEB-D 80 PM AV 0596 CEREXAGRI S.A. 

VONDOZEB-D 80 PM AV 0596 CEREXAGRI 

metirame 70% WG 4 56 ditiocarbamato POLYRAM DF AV 0592 BASF 

metirame + piraclostrobina CABRIO TOP AV 0282 55% + 5% BASF WG 1,5 56 ditiocarbamato + piraclostrobina 

propinebe ANTRACOL WG AV 0673 700g/kg BAYER WG 1,5-2 56 Ditiocarbamato 

Listagem de produtos homologados para a escoriose. Não dispensa a consulta atenta do rótulo. 



HERBICIDAS 

Devido ao inverno pouco chuvoso, o crescimento de infestantes não 

foi tão intensa como a habitual. 

Desta forma, torna-se importante a escolha de substâncias activas que 

seja adequadas aos diversos cenários. A aplicação de glifosato só deve 

ser equacionada quando se observam crescimento vegetativos em 

praticamente a totalidade da parcela. Em terrenos nus ou com mú-

mias de infestantes mortas, esta substância activa não terá qualquer 

efeito nem garante uma persistência para futuros crescimentos de 

infestantes. 

Nestes casos, é recomendável a aplicação de herbicidas residuais. Es-

tes herbicidas criam uma “pelicula” à superfície do terreno e que irá 

actuar sobre futuros crescimentos de infestantes. 

Em qualquer um dos casos, recomenda-se a aplicação usando barras 

de herbicidas com campânulas, baixas pressões (1-3 bar) e bicos anti-

deriva.  

As contaminações das cepas com herbicida retardam ou comprome-

tem o desenvolvimento da planta, podendo conduzir à sua morte. 

 

CARACÓIS 

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

do a acção fotossintética, podendo causar estragos na cepa ao 

nível do desenvolvimento vegetativo. 

Para uma maior eficácia no tratamento, aconselha-se que o tratamento 

seja feito em tempo nubaldo e antes do inicio 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.  

 

                  Listagem de produtos homologados para o caracol. Não dispensa a consulta atenta do rótulo. 

 

 

Nome da substância  Nome comercial APV Teor Empresa form 

metaldeído 

ANTILESMA EUREKA APV 2251 

5% 

SHARDA 

RB 
CARAKOL APV 3685 SHARDA 

LIMATEX APV 3620 SHARDA 

METAREX INOV AV 0691 40g/kg SANGOSSE 

ANTILUMACA G APV 3389   NUFARM_P AB 

HELITOX PRO AV 0851 30g/kg LONZA GB 

fosfato férrico 

COM 802 09 MRB AV 0785 12,5g/Kg COMPO IBERIA 

RB FERRAMOL ANTI LIMACOS AV 0191 1% W. NEUDORFF 

SLUXX AV 0518 2,97% W. NEUDORFF 

NATUREN LIMEX AV 0778 10g/Kg SCOTTS_F GB 



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. 




