
Estados Fenológicos 

Continua-se a observar 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 F/G, as vinhas de castas Moscatel de Setúbal e Syrah estarão mais atrasadas, nos estados 

D/E. 

Têm-se verificado valores de precipitação assinaláveis que associado ao aumento gradual das tempera-

turas médias e o avançar dos estado fenológico, permitem criar suscetibilidade das vinhas desenvolve-

rem doenças fúngicas. A presença de vento pode permitir reduzir a pressão de doença pela secagem rá-

pida das folhas, mas é aconselhável que os intervalos de tratamentos não ultrapassem os 10-12 dias. 
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MÍLDIO 
Apesar de ainda não se observarem as típicas manchas de míldio 

nas folhas, já se verificaram condições para o aparecimento das 

infeções primárias de míldio. Ou seja: 

 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. 

Assim sendo, é aconselhável que nas vinhas que se encon-
tram em Figura 1: Manchas de míldio na folha estados fenológicos 

superiores a F, seja feito um tratamento com um produto sistémico e com alguma ação curativa  
 

OÍDIO 
É a partir dos estados fenológicos F/G que esta doença começa a poder aparecer. 

Apesar de ser uma doença que não se desenvolve com chuva, é aconselhável 

que faça um tratamento em conjunto com o tratamento do míldio. Deve 

optar por produtos preventivos. 

 

 

 

 

 

BLACK ROT OU "PODRIDÃO NEGRA" 
É uma doença específica da vinha que ataca todos os 

órgãos verdes da videira em fase de crescimento. Os maiores 

prejuízos resultam dos ataques ao cacho que se traduzem 

em prejuízos quer quantitativos, quer qualitativos. Em 2011 

surgiu com mais intensidade, não existindo por agora refe-

rência sobre as castas mais sensíveis. Todos os novos cresci-

mentos ficam suscetíveis ao ataque no período de atividade 

vegetativa. Nas folhas, onde os ataques são  mais  visíveis,  

aparecem  pequenas manchas  circulares de cor acastanha-

da, circulares, com diâmetros de 5-10 mm, contornadas 

por uma cor castanho-escuro a púrpura e dispersas pelo lim-

bo. Nos pâmpanos e pecíolos desenvolvem-se manchas 

necrosadas, alongadas, de cor acastanhada e rodeadas por 

uma auréola castanho-escuro. Nos cachos, a doença mani 

festa-se com a formação de manchas deprimidas, descoloradas, geralmente circulares com uma coloração ca-

racterística castanho-rosada. Muito rapidamente o fungo coloniza a totalidade do bago, adquirindo um aspeto 

enrugado mumificando posteriormente, em cerca de 3-4 dias, desaparecendo a polpa e ficando a película agarrada 

à grainha ou até mesmo ao ráquis. 

 



O clima é preponderante sobre o desen-

volvimento do black rot, para o qual os 

períodos chuvosos longos e frequentes 

são necessários. A doença é favorecida 

por temperatura e humidade relativa ele-

vadas, considerando-se o óptmo acima de 

25ºC e 90% HR. Tem sido apontado como 

explicação para a ocorrência da doença, 

primaveras com períodos chuvosos acom-

panhados de temperaturas amenas dando 

origem à ocorrência das primeiras infe-

ções as quais vão dar origem aos primei-

ros sintomas da doença. Mesmo quando 

os prejuízos não são significativos devem 

ser tomadas medidas profilácticas de redução do inoculo para o próximo ano, de modo a atenuar a gravidade do 

problema fitossanitário, como por exemplo, no Inverno retirar e queimar varas atacadas e cachos mumificados, 

enterrar bagos mumificados presentes no solo, e arrancar vinhas abandonadas que constituem uma fonte de ino-

culo para vinhas próximas (Dubos, 1999).  

Os grupos de fungicidas conhecidos como tendo acção sobre o “black rot” são os ditiocarbamatos contendo man-

cozebe, manebe, Metirame e propinebe, os triazóis contendo fenebuconazol, miclobutanil, penconazol, tebuco-

nazol e tetraconazol e os 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”.  

 

MOBILIZAÇÕES NO SOLO  

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.  

13      15,5       18,5      21     24     26,5     29    32     t ºC 

Horas 

folha 

molhada 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

  


