
ESTADOS FENOLÓGICOS 

A vinha iniciou o seu abrolhamento nas castas mais precoces sendo que na maior parte das variedades, ainda se en-

contram no estado fenológico de gomo de Inverno (A).   

CARACÓIS 

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

reduzindo a acção fotossintética, podendo causar alterações do 

nível de desenvolvimento vegetativo. 

Será, com o aumento das temperaturas, que os caracóis irão come-

çar a deslocar-se para as cepas e fazer estragos.  

Refere-se o facto do produto em isco poder sofrer alguma diluição 

com a água das chuvas e poder perder eficácia. 

 

INFESTANTES 

Podendo já existir algumas vinhas a abrolhar, sugerimos prudência 

nas aplicações de herbicidas sistémicos e em vinhas com menos de 4 

anos. Recomendamos  a utilização de barras de herbicida com cam-

pânulas, bicos de fenda anti-deriva e pressões de trabalho na ordem 

do 2 ou 3 bar.  
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DOENÇAS DO LENHO 

 

 

 

 

 

 

As doenças do lenho são de difícil combate e com estragos significativos ao longo da vida da cepa. Podem manifestar-se logo no 

primeiro ano, mas têm maior expressão a partir dos 10 anos. São doenças complexas, não existindo um tratamento eficaz, mas 

existem práticas culturais e químicas que travam a sua propagação.  

 

Se por um lado se devem evitar as podas em tempo chuvoso e se devem desinfectar as tesouras de poda, os tratamentos quími-

cos deverão ser efectuados após o estado fenológico E. Depois deste estado, os tratamentos são ineficazes.  

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 apresen-

tar 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. 

 

ADUBAÇÕES  

Sendo a região caracterizada principalmente por solos arenoso e pobres, recomendamos que 

se se aplique matéria orgânica.  

Existindo várias opções no mercado, deverá informar-se sobre a quantidade a aplicar. 

Após o abrolhamento, poderão também ser aplicados adubos minerais contendo micronutri-

entes. 

 

 

Fonte: Syngenta 



CONDUZIR E OPERAR COM O TRATOR EM SEGURANÇA 
Face ao crescente aumento de acidentes ocorridos com tratores agrícolas, e num esforço para inverter o elevado número de 

vítimas mortais e de feridos graves resultantes de acidentes com máquinas agrícolas, o Ministério da Agricultura, Florestas e 

Desenvolvimento Rural regulamentou a formação para contribuir para a segurança nos trabalhos agrícolas e na via pública. 

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) exige que a operação de máquinas e equipamentos de trabalho, com riscos 

específicos para a segurança e saúde dos trabalhadores, seja efetuada somente por operadores especificamente habilitados 

para o efeito. 

Além da habilitação legal exigida pelo Código da Estrada (Carta de condução ou Licença de condução), a ACT exige que os con-

dutores e operadores de veículos agrícolas sejam detentores de formação habilitante. Assim, os operadores de veículos agríco-

las detentores de Licença de Condução e Carta de Condução, devem complementar a habilitação que detêm com o curso 

“Conduzir e operar com o trator em segurança”. 

APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS 

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

te; 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 fitofarma-

cêuticos 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; 

b. Equipamentos que não se destinem à aplicação por pulverização (polvilhadores e distribuidores de grânulos). 

 

APLICAÇÕES DE COBRE  

Chamamos a atenção para a restrição da utilização de Produto Fitofarmacêuticos 

(PF) com compostos de cobre, com o fim de minimizar a acumulação potencial no 

solo e a exposição dos organismos não visados. Assim, num período de 7 anos só é 

permitido aplicar no máximo 28Kg/ha de PF com compostos de cobre (em média 4 

Kg/ha/ano). São 67 PF com cobre autorizados para a cultura da vinha. Conheça a 

lista completa no nosso site e confira o nº máximo de aplicações que pode fazer.

(Regulamento de Execução (UE) 2018/1981 da Comissão de 13 de dezembro de 2018) 

 



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. 






