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ESTAÇÃO DE AVISOS DO BAIXO ALENTEJO 

 
 
Circular n.º  3 

 
 
 
BEJA, 26 de Março de 2015 

 

1. OLIVAL  

1.1 Olho de Pavão (Spilocaea oleagínea)  

A Primavera é uma época especialmente crítica para as infeções. Com o tempo fresco e chuvoso 
conjugado com a abundância de inóculo e a existência de folhas novas, poderão ocorrer infeções 
graves que permanecem latentes durante o Verão sem produzir a queda de folhas, constituindo a 
principal fonte de inóculo para as infeções de Outono/Inverno. A sensibilidade de algumas variedades 
de oliveira é a seguinte: Sensíveis - Picual, Cornicabra, Cordovil de Serpa, Negrinha, Madural, 
Redondil, Carrasquenha de Elvas, Maçanilha, Conserva de Elvas. Medianamente sensíveis - Gordal, 
Cobrançosa. Pouco sensíveis – Cobrançosa, Galega vulgar. Nas amostras das folhas recolhidas e 
através de uma solução de Hidróxido de Sódio a 5%, verificou-se que o NEA foi atingido ao serem 
observadas 5% a 19% de folhas infetadas (NEA entre 5% e 10% folhas com manchas). São recomendados 
os seguintes meios de luta: Luta cultural - fertilização racional do Azoto (N), condução e podas que 
favoreçam a ventilação e o arejamento das copas, utilização de variedades pouco sensíveis ou 
tolerantes à doença, utilização de formas de rega que não molhem a folhagem. Luta química - 
utilização de fungicidas homologados, com carácter preventivo, tendo o cuidado de cobrir com a 
calda toda a árvore, e em especial as partes inferior e interior da copa. Os fungicidas homologados 
são os indicados no quadro nº 1 da Circular 2/2015. 

2. VINHA  

2.1 Míldio (Plasmopara viticola (Berk. & Curt) Berl. & de Toni)  

O início das infeções está condicionado à ocorrência simultânea de três condições: pâmpanos com 
comprimento superior a 10 cm; temperatura mínima igual ou superior a 10°C; a precipitação 
acumulada em 48 horas ultrapassar os 10 mm. Na luta cultural aconselha-se favorecer uma boa 
drenagem do solo; eliminar com mobilizações mecânicas ou químicas (herbicidas) as jovens plantas 
resultantes das grainhas resultantes de bagos caídos no solo, com a finalidade de evitar 
contaminações primárias; controlar o vigor excessivo das cepas; eliminar os ramos ladrões da base das 
cepas. Na luta química recomenda-se a utilização de fungicidas homologados para a doença, 
posicionando-os ao longo da campanha de acordo com a eficácia determinada pelos diferentes modos 
de ação. Os produtos homologados são os mencionados no Quadro nº 1.  

2.2 Oídio (Uncinula necator (Schw.) Burr.)  

O fungo causador desta doença cujo micélio se desenvolve à superfície dos órgãos verdes da videira 
pode causar grandes perdas de produção. Humidade relativa mínima superior a 25%, temperatura 
entre os 10º e os 30ºC, neblinas e nevoeiros e a precipitação superior a 2,5 mm são favoráveis ao seu 
desenvolvimento. Recomenda-se a observação visual das folhas, na página superior para encontrar a 
mancha oleosa amarelo/verde e na página inferior, a observância de um enfeltrado branco. Nos 
pâmpanos a existência de manchas verde escura. Na luta cultural deve-se empregar sistemas de 
condução que proporcionem melhor arejamento e exposição dos cachos ao sol, utilizar uma 
fertilização racional evitando adubações azotadas excessivas e eliminar pela poda varas com 
necroses. Os garfos e os porta-enxertos devem ser sãos e certificados, recorrendo a castas menos 
suscetíveis ao oídio. Na luta química devem-se utilizar fungicidas homologados, aconselhando a 
renovação dos tratamentos fitossanitários em função da persistência da ação dos fungicidas Os 
produtos homologados são os indicados no Quadro nº 2.  
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2.3 Traça da uva (Lobesia botrana Den. & Schiff.)  

A 1ª geração coincide com o início do ciclo vegetativo da videira, quando a temperatura aumenta até aos 12ºC 
a 14ºC os adultos aparecem e a postura faz-se sobre as brácteas e os botões florais. A segunda geração 
desenrola-se entre os estados fenológicos “bago de ervilha - K” e “fecho dos cachos - L”. A terceira geração 
tem início entre finais de Julho e início de Agosto. Lembra-se que a 1ª geração é decisiva ao determinar o nível 
populacional das gerações estivais. Na luta biológica deve-se fomentar a presença de inimigos naturais, através 
da seleção de produtos fitofarmacêuticos com menor toxicidade para os auxiliares. Entre os predadores 
salienta-se a ação dos coccinelídeos, crisopídeos, sírfídeos, hemerobídeos e nabídeos. Dos parasitóides 
destacam-se os tricogramas, taquinídeos e braconídeos. Na luta cultural aconselha-se a seleção de castas 
pouco sensíveis à praga nos locais favoráveis ao seu desenvolvimento e efetuar intervenções em verde que 
favoreçam a luminosidade e o arejamento da cepa. Na luta química aconselha-se a observação visual em 100 
cachos (2x50 cepas) na parcela e dever-se-á efetuar um tratamento fitossanitário quando se registarem 1 a 10% 
de cachos com ovos e perfurações nos bagos. Os inseticidas homologados são os constantes do Quadro nº 3.  

 

O Responsável pela Estação de Avisos 
 

 

 

Quadro nº 1: Fungicidas homologados para o combate do Míldio na VINHA  

Substância ativa Nome comercial Classif. 
I. S. 

(dias) 
Condições de utilização 

azoxistrobina 
  

(1) (9) (26) 
 

(máximo 2 aplicações) 

QUADRIS N 21 

(1) Fungicida do grupo dos Qol, realizar no máximo 3 
aplicações por ciclo cultural e no conjunto das doenças, 
com fungicidas deste grupo. 
(9) Este produto destina-se ao combate do míldio da 
videira, quando se efetue um tratamento de combate a 
este patogéneo está-se a proteger simultaneamente a 
videira do oídio. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

azoxistrobina + folpete  
 

(1) (9) (10) (26) 
 

(máximo 2 aplicações) 

QUADRIS MAX , SIENA Xn, N (2) 

(1) Fungicida do grupo dos Qol, realizar no máximo 3 
aplicações por ciclo cultural e no conjunto das doenças, 
com fungicidas deste grupo. 
(2) 42dias em videira de uvas para vinificação. 
(9) Este produto destina-se ao combate do míldio da 
videira, quando se efetue um tratamento de combate a 
este patogéneo está-se a proteger simultaneamente a 
videira do oídio. 
(10) Não aplicar em videiras de uvas de mesas. Circular 
DSPF (H/C) – 15/06. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

benalaxil + folpete 
  

(10) (11) 
 

(máximo 2 aplicações) 

GALBEN F  Xn, N (2) 

(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
(10) Não aplicar em videiras de uvas de mesas. Circular 
DSPF (H/C) – 15/06.  
(11) Não efetuar mais de 2 tratamentos, por ano, com 
este ou outro fungicida do grupo das fenilamidas 
(benalaxil, benalaxil-M, metalaxil e metalaxil-M), a realizar 
entre o estado de 7 a 8 folhas e o estado de “bago grão 
de chumbo”.  

benalaxil + mancozebe  
(**) (11)  

(máximo 2 aplicações consecutivas) 
GALBEN  M , TRECATOL M Xi, N (7) 

(7) 28 dias em uva de mesa; 56 dias em uva para 
vinificação. 
(11) Não efetuar mais de 2 tratamentos, por ano, com 
este ou outro fungicida do grupo das fenilamidas 
(benalaxil, benalaxil-M, metalaxil e metalaxil-M), a realizar 
entre o estado de 7 a 8 folhas e o estado de “bago grão 
de chumbo”.  

benalaxil-M + folpete  
(10) (11) (máximo 2 aplicações) 

CAPRI  F , FANTIC  F , SIDECAR  F , 
STADIO  F 

Xn, N (2) 

(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
(10) Não aplicar em videiras de uvas de mesas. Circular 
DSPF (H/C) – 15/06.  
(11) Não efetuar mais de 2 tratamentos, por ano, com 
este ou outro fungicida do grupo das fenilamidas 
(benalaxil, benalaxil-M, metalaxil e metalaxil-M), a realizar 
entre o estado de 7 a 8 folhas e o estado de “bago grão 
de chumbo”.  
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Substância ativa (cont.) Nome comercial (cont.) Classif. 
I. S. 

(dias) 
Condições de utilização 

benalaxil-M + mancozebe  
(**) (11)  

(máximo 2 aplicações consecutivas) 

CAPRI  M , FANTIC  M  , SIDECAR  M , 
STADIO  M 

Xi, N (7) 

(7) 28dias em uva de mesa; 56 dias em uva para 
vinificação. 
(11) Não efetuar mais de 2 tratamentos, por ano, com 
este ou outro fungicida do grupo das fenilamidas 
(benalaxil, benalaxil-M, metalaxil e metalaxil-M), a realizar 
entre o estado de 7 a 8 folhas e o estado de “bago grão 
de chumbo”.  

bentiavalicarbe + mancozebe  
(**) (12) 

(máximo 2 aplicações consecutivas) 
VALBON Xn,N (7) 

(7) 28dias em uva de mesa; 56 dias em uva para 
vinificação. 
(12) São permitidas no máximo três aplicações anuais 
com fungicidas do grupo (CAA). 

ciazofamida  
(13) (26) (máximo 2 aplicações) 

MILDICUT N 21 

(13) Fungicida Qil, são permitidas no máximo duas 
aplicações anuais com fungicidas deste grupo. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

cimoxanil+cobre (hidroxido)  
 (26) (52) (máximo 2 aplicações) 

CURZATE  C  EXTRA N 21 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 
(52) Em tratamentos após o “bago grão de ervilha”. 

cimoxanil + cobre (oxicloreto)  
(14) (26) (máximo 2 aplicações) 

CIMONIL  C , CIMOFARM  C ,VITIPEC  C , 
VITIPEC  C  WG  ADVANCE 

Xn, N 21 

(14) Tratamentos a efetuar no período pós-floral, a 
intervalos de 10-12 dias reduzidos para 7 ou 8 em 
condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

cimoxanil + cobre  
(sulfato de cobre e cálcio)  

(26) (máximo 2 aplicações) 
CUPERFORTE , CUPERTINE  SUPER Xn, N 21 

(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

cimoxanil + cobre (oxicloreto + sulfato) 
+ mancozebe  
(**) (14) (26) 

(máximo 2 aplicações consecutivas) 

REMILTINE  C Xn, N (7) 

(7) 28 dias em uva de mesa; 56 dias em uva para 
vinificação. 
(14) Tratamentos a efetuar no período pós-floral, a 
intervalos de 10-12 dias reduzidos para 7 ou 8 em 
condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

cimoxanil + cobre (oxicloreto) + 
propinebe  

(**) (14) (máximo 2 aplicações 
consecutivas) 

MILRAZ COBRE Xn, N 63 
(14) Tratamentos a efetuar no período pós-floral, a 
intervalos de 10-12 dias reduzidos para 7 ou 8 em 
condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. 

cimoxanil + famoxadona  
 

(1) (26) (máximo 2 aplicações) 
GALACTICO , EQUATION PRO Xn, N 28 

(1) Fungicida do grupo dos Qol, realizar no máximo 3 
aplicações por ciclo cultural e no conjunto das doenças, 
com fungicidas deste grupo. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

cimoxanil + famoxadona + folpete  
 

(1) (10) (26) 
 

 (máximo 2 aplicações) 

MILGOLD , EQUATION  F Xn, N (2) 

(1) Fungicida do grupo dos Qol, realizar no máximo 3 
aplicações por ciclo cultural e no conjunto das doenças, 
com fungicidas deste grupo. 
(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
(10) Não aplicar em videiras de uvas de mesas. Circular 
DSPF (H/C) – 15/06. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

cimoxanil + folpete  
(10) (26) 

 (máximo 2 aplicações) 

VITIPEC , VITIPEC AZUL  

Xn, N 

(2) 
(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
(10) Não aplicar em videiras de uvas de mesas. Circular 
DSPF (H/C) – 15/06. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

VITIPEC  WG  ADVANCE ,  
SYGAN  S 

--- 

cimoxanil + folpete + fosetil-aluminio  
 

(10) (26) (máximo 2 aplicações) 

AFRASA TRIPLO , VITIPEC GOLD , VITIPEC 
GOLD SAPEC , VITIPEC GOLD  WG  
ADVANCE 

Xn, N (2) 

(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
(10) Não aplicar em videiras de uvas de mesas. Circular 
DSPF (H/C) – 15/06. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

cimoxanil +folpete + mancozebe  

(**) (10) (máximo 2 aplicações 
consecutivas) 

MILTRAT , MILTRIPLO Xn, N (24) 
(10) Não aplicar em videiras de uvas de mesas. Circular 
DSPF (H/C) – 15/06. 
(24) 56 dias em uva para vinificação. 

cimoxanil + folpete + metalaxil  
(10) (11) 

(máximo 2 aplicações) 
EKYP TRIO AZUL Xn, N (2) 

(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
(10) Não aplicar em videiras de uvas de mesas. Circular 
DSPF (H/C) – 15/06. 
(11) Não efetuar mais de 2 tratamentos, por ano, com 
este ou outro fungicida do grupo das fenilamidas 
(benalaxil, benalaxil-M, metalaxil e metalaxil-M), a realizar 
entre o estado de 7 a 8 folhas e o estado de “bago grão 
de chumbo”.  

cimoxanil + fosetil - alumínio + 
mancozebe    

(**) (máximo 2 aplicações 
consecutivas) 

 
MILTRIPLO SUPER 
 

Xn, N (7) 
(7) 28 dias em uva de mesa; 56 dias em uva para 
vinificação. 
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Substância ativa (cont.) Nome comercial (cont.) Classif. 
I. S. 

(dias) 
Condições de utilização 

cimoxanil + mancozebe  
(**) (15) 

(máximo 2 aplicações consecutivas) 

CIMAZUL , CIMORAME M , DUETT-M , 
MAGMA DUPLO , MICENE PLUS , MICENE 
PLUS AZUL , REMILTINE , TORERO , 
VIRONEX  M, TORERO  WG  ADVANCE  

Xi, N 
(7) 

(7) 28 dias em uva de mesa; 56 dias em uva para 
vinificação. 
(15) Tratamentos contra o míldio efetuados a intervalos 
não superiores a 12 dias reduzidos para 7 ou 8 em 
condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. CIMOFARM , CURZATE  M  DF Xn, N 

cimoxanil + propinebe  
(**) (15) 

(máximo 2 aplicações consecutivas) 
MILRAZ Xn, N 63 

(15) Tratamentos contra o míldio efetuados a intervalos 
não superiores a 12 dias reduzidos para 7 ou 8 em 
condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. 

cimoxanil + propinebe + tebuconazol  
(**) (15) (16) (35) 

(máximo 2 aplicações consecutivas) 
MILRAZ  COMBI Xn, N 63 

(15) Tratamentos contra o míldio efetuados a intervalos 
não superiores a 12 dias reduzidos para 7 ou 8 em 
condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. 
(16) Para proteção simultânea contra míldio e oídio nas 
regiões onde se efetuam normalmente tratamentos 
contra o míldio. 
(35) Realizar no máximo 3 tratamentos com fungicida do 
grupo dos DMI. Tratar a partir dos cachos visíveis, a 
intervalos máximos de 2 semanas, até ao fecho dos 
cachos e alternar o seu uso com fungicidas com outro 
modo de ação. 

cobre (hidroxido) 
 (17) 

CHAMPION  FLOW , CHAMP  DP , 
CHAMPION  WG , KADOS , KOCIDE  2000 , 
KOCID  35 DF , KOCIDE  OPTI , VITRA 40 
MICRO ,  CHAMPION  WP , GYPSY 50  WP , 
HIDROTEC  50%  WP , MACC  50 

Xn, N 

7 

(17) O produto tem ação inibidora em bactérias que 
favorecem a formação de gelo. A aplicação antes da 
existência de condições de geada, nas concentrações 
indicadas, pode proteger de geadas fracas. Não se 
recomenda em áreas e locais onde as condições sejam 
favoráveis a geadas fortes.  
(18) Este produto deve ser aplicado nos últimos 
tratamentos a partir do vingamento. 

 COPERNICO  25%  HIBIO  (18); HIDROTEC  
20%  HI BIO (18) 

Xi, N 

cobre (oxicloreto)  
 
 

(19) 

COBRE  50  SELECTIS , CURENOX  50 , 
EXTRA  COBRE  50 , CUPRITAL  50  WG  
ADVANCE , CUPRITAL  SC , CUPROCOL 
INCOLOR , INACOP-L 

Xn, N 

7 (19) Aplicar apenas nos 2 últimos tratamentos. 

NUCOP  M  35%  HI BIO ,  OXITEC  25%  HI 
BIO  

Xi, N 

BLAURAME  , CALLICOBRE  50  WP , 
CUPRITAL , CUPROCAFFARO , CUPRAVIT 
, NEORAM  BLU , ULTRA COBRE , COBRE  
FLOW CAFFARO 

Xn 

IPERION  WG , NEORAM  MICRO , 
FLOWBRIX , FLOWBRIX  BLU , FLOWRAM 
CAFFARO 

N 

 CUPROCOL Xi 

cobre (oxido cuproso)  
(19) 

COBRE  NORDOX  SUPER  75  WG N 7 (19) Aplicar apenas nos 2 últimos tratamentos. 

cobre  
(sulfato de Cu e Ca –  

mistura bordalesa) 

CALDA  BORDALESA  RSR , CALDA  
BORDALESA  CAFFARO  20 , BORDEAUX  
CAFFARO  13 , CALDA BORDALESA  
QUIMAGRO ,                                                           

Xn, N 

7 ---- 
CALDA  BORDALESA  VALLES , CALDA 
BORDALESA  NUFARM  

Xi, N 

CALDA  BORDALESA  SAPEC , CALDA  
BORDALESA  SELECTIS  

N 

cobre (sulfato de Cu tribásico)  
(20) 

CUPROXAT N 7 
(20) Nunca aplicar durante a floração se esta decorrer 
com tempo frio e chuvoso. 

cobre (oxicloreto) + dimetomorfe 
  

(12) (26)   
(máximo 2 aplicações) 

FORUM  C Xi, N 28 

(12) São permitidas no máximo três aplicações anuais 
com fungicidas do grupo (CAA). 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

cobre (oxicloreto)  
+  iprovalicarbe  

 
(12) (21) (26)  (máximo 2 aplicações) 

MELODY COBRE Xn, N 28 

(12) São permitidas no máximo três aplicações anuais 
com fungicidas do grupo (CAA). 
(21) Aplicar após a floração. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

cobre (oxicloreto) + mandipropamida   
(12) (máximo 2 aplicações) 

PERGADO  C N 21 
(12) São permitidas no máximo três aplicações anuais 
com fungicidas do grupo (CAA). 

cobre (oxicloreto) + metalaxil 
(11) (máximo 2 aplicações) 

CUPRAXIL Xn, N 21 

(11) Não efetuar mais de 2 tratamentos, por ano, com 
este ou outro fungicida do grupo das fenilamidas 
(benalaxil, benalaxil-M, metalaxil e metalaxil-M), a realizar 
entre o estado de 7 a 8 folhas e o estado de “bago g rão 
de chumbo”.  

cobre (sulfato Cu e Ca ) +  mancozebe  
(**)  

(máximo 2 aplicações consecutivas) 

FUNGITANE  CUPROMIX  Xn, N 
(7) 

(7) 28 dias em uva de mesa; 56 dias em uva para 
vinificação. 

CUPERTINE  M N 

------------------ ----------------------- ------- ---- ------------------------ 
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Substância ativa (cont.) Nome comercial (cont.) Classif. 
I. S. 

(dias) 
Condições de utilização 

dimetomorfe + folpete  
(10) (12) (26) (máximo 2 aplicações) 

FORUM F Xn, N (2) 

(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
(10) Não aplicar em videiras de uvas de mesas. Circular 
DSPF (H/C) – 15/06. 
(12) São permitidas no máximo três aplicações anuais 
com fungicidas do grupo (CAA). 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

dimetomorfe + mancozebe  
(12) (26) 

(máximo 2 aplicações consecutivas) 
PARA-AT Xi, N (7) 

(7) 28 dias em uva de mesa; 56 dias em uva para 
vinificação. 
(12) São permitidas no máximo três aplicações anuais 
com fungicidas do grupo (CAA). 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

famoxadona + mancozebe 
(**) (1) (máximo 2 aplicações 

consecutivas) 
EQUATION CONTACT Xn, N 28 

(1) Fungicida do grupo dos Qol, realizar no máximo 3 
aplicações por ciclo cultural e no conjunto das doenças, 
com fungicidas deste grupo. 

fenamidona + fosetil-aluminio  
 

(1) (26) (máximo 2 aplicações) 
VERITA Xi, N 28 

(1) Fungicida do grupo dos Qol, realizar no máximo 3 
aplicações por ciclo cultural e no conjunto das doenças, 
com fungicidas deste grupo. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

fluopicolida + fosetil-alumínio  
(22) (26) (máximo 2 aplicações) 

PROFILER Xi, N 28 

(22) Realizar no máximo 2 tratamentos, devendo alternar 
com fungicidas com outros modos de ação. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente 
(auxiliares). 

folpete  
(10) 

FOLPAN  80  WDG , FOLPETIS  WG, 
BELPRON F-50 , FOLPEC  50 , FOLPEC  50  
AZUL , FOLPAN  500  SC  

Xn, N (2) 
(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
 

folpete + fosetil-aluminio  
(10) (23) (26) 

(máximo 2 aplicações) 

RHODAX  FLASH , MAESTRO  F ,  
MAESTRO F AZUL , ZETYL COMBI AZUL , 
ZETYL  COMBI 

Xn, N (2) 
(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
 

folpete + fosetil-aluminio + 
iprovalicarbe 

(10) (12) (26) (máximo 2 aplicações) 
MELODY SUPER Xn, N (2) 

(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
 

folpete + iprovalicarbe  
(10) (12) (26) (máximo 2 aplicações) 

MELODY Xn, N (2) 
(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
 

folpete + mandipropamida  
(10) (12) (26) (máximo 2 aplicações) 

PERGADO F Xn, N (2) 
(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
 

folpete + metalaxil  
(10) (11) 

ALISTER COMBI , ARMETIL 50 , EKYP 
COMBI AZUL , FOLPAXIL AZUL , MEVAXIL  
COMBI , EKYP COMBI 

Xn, N (2) 
(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
 

folpete + metalaxil-M  
(10) (11) (máximo 2 aplicações) 

RIDOMIL GOLD COMBI PÉPITE Xn, N (2) 
(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
 

folpete + piraclostrobina  
(1) (10) (26) (máximo 2 aplicações) 

CABRIO STAR Xn, N (2) 
(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
 

fosetil-aluminio + mancozebe  
(**) (23)  

(máximo 2 aplicações consecutivas) 

MAESTRO M , MILAGRO , MILDOR  EXTRA  
MZ ,  ZETYL MZ  

Xi, N (7) 
(7) 28 dias em uva de mesa; 56 dias em uva para 
vinificação. 

mancozebe  
(**) 

(máximo 2 aplicações consecutivas) 

NUFOSEBE  80  WP , MANCOZEBE  80  
VALLES ,  NUFOSEBE  75  DG    

Xi 

(7) 
(7) 28 dias em uva de mesa; 56 dias em uva para 
vinificação. 
 

MANCOZEBE SELECTIS , MANCOZEBE  
SAPEC ,  DITHANE M45 , MANFIL 80 WP ,  
MANZENE , FUNGÉNE 

Xi, N 

 PENNCOZEB  80 , MANCOZAN ,  
NUTHANE , CAIMAN  WP , PENNCOZEB 
DG , DITHANE NEOTEC , MANFIL  75  WG , 
STEP  75 WG 

Xn, N 

mancozebe + metalaxil  
(**) (11)  

(máximo 2 aplicações consecutivas) 

ARMETIL  M , EKYP  MZ , CRUZADO  MZ , 
SABRE M 

Xi, N (7) 

(7) 28 dias em uva de mesa 

mancozebe + metalaxil-M  
(**) (11)  

(máximo 2 aplicações consecutivas) 

RIDOMIL  GOLD  MZ  PÉPITE Xn, N 
(7) 

(7) 28 dias em uva de mesa 

ROXAM  MZ  WG Xi, N 

mancozebe + zoxamida  
(**) (51) 

 (máximo 2 aplicações consecutivas) 
ADERIO Xi, N (7) 

(7) 28 dias em uva de mesa; 56 dias em uva para 
vinificação. 
 

metirame (**)  
(máximo 2 aplicações consecutivas) 

POLYRAM  DF Xn, N 56  

metirame + piraclostrobina  
(**) (1) (9)  

(máximo 2 aplicações consecutivas) 
CABRIO  TOP Xn, N (24) 

(24) 56 dias em uva para vinificação. 
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Substância ativa (cont.) Nome comercial (cont.) Classif. 
I. S. 

(dias) 
Condições de utilização 

piraclostrobina  
(1) (26) (máximo 2 aplicações) 

CABRIO Xn, N (25) 
(25) 35dias em videiras de uvas para vinificação. 
 

propinebe (**)  
(máximo 2 aplicações consecutivas) 

ANTRACOL Xn, N 63  

Classificação: Xn – nocivo;  Xi – irritante; N – perigoso para o ambiente; Is - isento 
Salienta-se ainda que:  
---a consulta destes quadros não dispensa a leitura atenta do rótulo do respetivo produto fitofarmacêutico;  
--- para qualquer dúvida relativamente ao cancelamento de AVs e APV`s deverá ser consultada a listagem disponível no site da DGAV (www.dgav.min-agricultura.pt _ produtos 
fitofarmacêuticos_listas de produtos com vendas autorizadas_listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001). 
Fonte: Página web da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (www.dgv.min-agricultura.pt) (19 de Fevereiro de 2015) 
(**) São admitidas até duas aplicações consecutivas de produtos fitofarmacêuticos com base em substancias ativas do grupo dos ditiocarbamatos, simples ou em mistura. Uma 
terceira aplicação deve ser separada das anteriores de pelo menos três semanas. Durante o ciclo cultural, o somatório do número de aplicações com fungicidas que contem 
ditiocarbamatos não pode ser superior a quatro, quando aplicável. Aconselha-se a leitura atenta da Circular DSPFSV (H/C)-2/2008 que complementa a informação sobre 
ditiocarbamatos. 
 

Quadro nº 2 : Fungicidas homologados para o combate do Oídio na VINHA 

Substância ativa Nome comercial Classif. 
I. S. 

(dias) 
Condições de aplicação 

 
 
 

azoxistrobina 
(1) (9) (26) máximo 2 

aplicações 

QUADRIS N 21 

(1) Fungicida do grupo dos QoI, realizar no máximo 3 aplicações por 
ciclo cultural e no conjunto das doenças, com fungicidas deste grupo. 
(9) Este produto destina-se ao combate do míldio da videira, quando se 
efetue um tratamento de combate a este patogéneo está-se a proteger 
simultaneamente a videira do oídio. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente (auxiliares). 

 
 

azoxistrobina + folpete 
(1) (10) (26)  máximo 2 

aplicações 

QUADRIS MAX ; SIENA Xn, N 
 

(2) 

(1) Fungicida do grupo dos QoI, realizar no máximo 3 aplicações por 
ciclo cultural e no conjunto das doenças, com fungicidas deste grupo. 
(2) 42 dias em videira de uvas para vinificação. 
(10) Não aplicar em videiras de uvas de mesas. Circular DSPF (H/C) – 
15/06. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente (auxiliares). 

 
 

boscalide + cresoxime-
metilo 

(1) (46)  máximo 3 
aplicações 

COLLIS Xn, N 
 

35 

(1) Fungicida do grupo dos QoI, realizar no máximo 3 aplicações por 
ciclo cultural e no conjunto das doenças, com fungicidas deste grupo. 
(46) No combate a podridão cinzenta dos cachos não aplicar este 
produto ou qualquer outro que contenha 
SDHI, em mais de um tratamento por época vegetativa. Realizar no 
máximo 3 tratamentos, com fungicidas do grupo SDHI, por ciclo cultural 
e no conjunto das finalidades (oídio e podridão cinzenta). 

ciflufenamida 
(54)  máximo 3 

aplicações 
CYFLAMID ; CIDELY ;NISSODIUM Xi, N 21 

(54) Por campanha, realizar no máximo, 3 tratamentos com fungicidas 
que contenham ciflufenamida. 

 
 

ciflufenamida+ 
difenoconazol 

 
(55) (35) (54)  máximo 

2 aplicações 

DYNALI Is 21 

(55) Por campanha, realizar no máximo 2 tratamentos com esta mistura. 
(35) Realizar no máximo 3 tratamentos com fungicida do grupo dos DMI. 
Tratar a partir dos cachos visíveis, a intervalos máximos de 2 semanas, 
ate ao fecho dos cachos e alternar o seu uso com fungicidas com outro 
modo de ação. 
(54) Por campanha, realizar no máximo, 3 tratamentos com fungicidas 
que contenham ciflufenamida. 

 
cimoxanil + propinebe 

+ tebuconazol 
 

(15) (16) (35)  máximo 
2 aplicações 
consecutivas 

MILRAZ COMBI Xn, N 

 
 
 
 
 
 
 
 

63 

(15) Tratamentos contra o míldio efetuados a intervalos não superiores a 
12 dias reduzidos para 7 ou 8 em condições favoráveis ao 
desenvolvimento da doença. 
(16) Para proteção simultânea contra míldio e oídio nas regiões onde se 
efetuam normalmente tratamentos contra o míldio. Contem fungicida do 
grupo dos DMI. 
(35) Realizar no máximo 3 tratamentos com fungicida do grupo dos DMI. 
Tratar a partir dos cachos visíveis, a intervalos máximos de 2 semanas, 
ate ao fecho dos cachos e alternar o seu uso com fungicidas com outro 
modo de ação. 

cresoxime-metilo 
(1)  máximo 3 

aplicações 
STROBY WG Xn, N 

 
35 

(1) Fungicida do grupo dos QoI, realizar no máximo 3 aplicações por 
ciclo cultural e no conjunto das doenças, com fungicidas deste grupo. 

 
enxofre 

COSAN ACTIVA FLOW ; ENXOFRE FLOW  SELECTIS ; 
HELIOSOUFRE ; LAINXOFRE L ; SUPER SIX ; VISUL ; 
STULLN FL ; THIOVIT JET ; ALASKA MICRO ; 
ENXOFRE PALLARES 80 WG ; SOUF 80 WG 

Xi 

 
--- 

 

ENXOFRE MOLHAVEL ORMENTAL ; ENXOFRE 
MOLHAVEL SELECTIS ; STULLN ; BAGO DE OURO ; 
ENXOFRE F EXTRA ; FLOR DE OURO ; PO D’OURO ; 
PROTOVIL ; FLOR DE OURO 98,5% ; HEADLAND 
SULPHUR ; SUFREVIT ; COSAN WDG ; ENXOFRE 
BAYER WG ; ENXOFRE MICRONIZADO AGROQUISA ; 
KUMULUS S ; MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS ; 
STULLN WG ADVANCE 

 
Is 
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Substância ativa Nome comercial Classif 
I. S. 

(dias) 
Condições de aplicação 

espiroxamina 
(50)  máximo 3 

aplicações 
PROSPER Xn, N (34) 

(34) 14 dias em videiras para uva de mesa; 35 dias em videiras para uva 
destinada a vinificação. 
(50) Realizar no máximo 3 tratamentos e alternar o uso do produto com 
fungicidas com diferente modo de ação 

fenebuconazol 
(26)(35)  máximo 2 

aplicações 
POLKA Xn, N 28 

(26) Ver critério referente a informação insuficiente (auxiliares). 
(35) Realizar no máximo 3 tratamentos com fungicida do grupo dos DMI. 
Tratar a partir dos cachos visíveis, a intervalos máximos de 2 semanas, 
ate ao fecho dos cachos e alternar o seu uso com fungicidas com outro 
modo de ação. 

folpete + 
piraclostrobina 

(1) (10) (26) 
máximo 2 aplicações 

CABRIO STAR Xn, N 42 

(1) Fungicida do grupo dos QoI, realizar no máximo 3 aplicações por 
ciclo cultural e no conjunto das doenças, com fungicidas deste grupo. 
(10) Não aplicar em videiras de uvas de mesas. Circular DSPF (H/C) – 
15/06. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente (auxiliares). 

fluopirame + 
tebuconazol 

LUNA EXPERIENCE Xn, N 14 (#) 
(#) uvas para vinificação, aplicar a partir da fase de cachos visiveis até 
ao inicio do pintor 

meptildinocape 
 

(48) 
KARATHANE STAR Xn, N 21 (48) Realizar no máximo 4 aplicações por campanha. 

metrafenona 
 

(26) (49) 
VIVANDO N 28 

(26) Ver critério referente a informação insuficiente (auxiliares). 
(49) Realizar no máximo 2 aplicações por campanha. 

miclobutanil 
 

(35) 
SELECTANE ; RALLY ; SYSTHANE 45 EW Xn, N 21 

(35) Realizar no máximo 3 tratamentos com fungicida do grupo dos DMI. 
Tratar a partir dos cachos visíveis, a intervalos máximos de 2 semanas, 
ate ao fecho dos cachos e alternar o seu uso com fungicidas com outro 
modo de ação. 

miclobutanil + 
quinoxifena 

 
(35) (36) (37) 

máximo 3 aplicações 

ARITHANE Xi, N 28 

(35) Realizar no máximo 3 tratamentos com fungicida do grupo dos DMI. 
Tratar a partir dos cachos visíveis, a intervalos máximos de 2 semanas, 
ate ao fecho dos cachos e alternar o seu uso com fungicidas com outro 
modo de ação. 
(36) Não efetuar mais de 3 tratamentos, por campanha, com este 
fungicida. 
(37) Não efetuar mais de 4 tratamentos, por campanha, com este ou 
outros fungicidas do mesmo grupo (produtos que contenham 
proquinazida ou quinoxifene). 

penconazol 
 

(35) máximo 3 
aplicações 

TOPAZE Xi, N 
14 

(35) Realizar no máximo 3 tratamentos com fungicida do grupo dos DMI. 
Tratar a partir dos cachos visíveis, a intervalos máximos de 2 semanas, 
ate ao fecho dos cachos e alternar o seu uso com fungicidas com outro 
modo de ação. DOURO ; PENCOL N 

piraclostrobina 
 

(1) (26) 
máximo 2 aplicações 

CABRIO Xn, N (25) 

(1) Fungicida do grupo dos QoI, realizar no máximo 3 aplicações por 
ciclo cultural e no conjunto das doenças, com fungicidas deste grupo. 
(25) 35 dias em videiras de uvas para vinificação. 
(26) Ver critério referente a informação insuficiente (auxiliares). 

proquinazida 
 

(37) máximo 4 
aplicações 

TALENDO Xn, N 28 
(37) Não efetuar mais de 4 tratamentos, por campanha, com este ou 
outros fungicidas do mesmo grupo (produtos que contenham 
proquinazida ou quinoxifene). 

quinoxifena 
 

(33) (37) 
máximo 2 aplicações 

ARIUS ; VENTO 25 SC Xi, N 21 

(33) Iniciar as aplicações a partir dos botões florais separados e 
continuar com uma cadência de 10-12 dias até ao fecho dos cachos; 
alternar com fungicidas com outro modo de ação. 
(37) Não efetuar mais de 4 tratamentos, por campanha, com este ou 
outros fungicidas do mesmo grupo (produtos que contenham 
proquinazida ou quinoxifene). 

tebuconazol 
 

(26) (35) 
máximo 2 aplicações 

HORIZON ;  LIBERO TOP ; FOX WG ADVANCE ; 
MYSTIC 25 WG ; ENIGMA ; TEBUTOP GOLD ; 
AKORIUS ; FEZAN ; FRUTOP 25 EW ; ERASMUS ; 
SPARTA ; TEMPLO EW ; TEBUTOP 

Xn, N 
  

7 

(26) Ver critério referente a informação insuficiente (auxiliares). 
(35) Realizar no máximo 3 tratamentos com fungicida do grupo dos DMI. 
Tratar a partir dos cachos visíveis, a intervalos máximos de 2 semanas, 
ate ao fecho dos cachos e alternar o seu uso com fungicidas com outro 
modo de ação. ORIUS 20 EW Xn 

tebuconazol + 
trifloxistrobina 

 
(1) (26) (35) (47) 

FLINT MAX Xn, N 35 

(1) Fungicida do grupo dos QoI, realizar no máximo 3 aplicações por 
ciclo cultural e no conjunto das doenças, com fungicidas deste grupo. 
(26) Ver critério referente a informacao insuficiente (auxiliares). 
(35) Realizar no máximo 3 tratamentos com fungicida do grupo dos DMI. 
Tratar a partir dos cachos visíveis, a intervalos máximos de 2 semanas, 
ate ao fecho dos cachos e alternar o seu uso com fungicidas com outro 
modo de ação. 
(47) Realizar no máximo 2 tratamentos, por campanha com este 
fungicida. 
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Substância ativa Nome comercial Classif 
I. S. 

(dias) 
Condições de aplicação 

tetraconazol 
 

(26) (35) 
DOMARK ; EMINENT 125 N 14 

(26) Ver critério referente a informacao insuficiente (auxiliares). 
(35) Realizar no máximo 3 tratamentos com fungicida do grupo dos DMI. 
Tratar a partir dos cachos visíveis, a intervalos máximos de 2 semanas, 
ate ao fecho dos cachos e alternar o seu uso com fungicidas com outro 
modo de ação. 

trifloxistrobina 
 

 (1) 
FLINT ; CONSIST Xi, N 35 

(1) Fungicida do grupo dos QoI, realizar no máximo 3 aplicações por 
ciclo cultural e no conjunto das doenças, com fungicidas deste grupo. 

Classificação: Xn – nocivo;  Xi – irritante; N – perigoso para o ambiente; Is - isento 
Salienta-se ainda que: 
---a consulta destes quadros não dispensa a leitura atenta do rótulo do respetivo produto fitofarmacêutico; 
--- para qualquer dúvida relativamente ao cancelamento de AVs e APV`s deverá ser consultada a listagem disponível no site da DGAV (www.dgav.min-agricultura.pt _ produtos 
fitofarmacêuticos_listas de produtos com vendas autorizadas_listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001). 
Fonte: Página web da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (www.dgv.min-agricultura.pt) (19 de Fevereiro de 2015) 
 

Quadro nº 3: Inseticidas homologados para o combate da Lobésia Botrana na VINHA 

Substância ativa Nome comercial Classif. 
I. S. 

(dias) 

Condições de aplicação 

clorantraniliprol 

 

(23) 

CORAGEN (23) , ALTACOR (23) N (21) 

(21) 3 dias em videira de uvas de mesa; 28 dias em 

videira de uvas para vinificação. 

(23) Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo 

cultural. No caso da vinha para vinificação não se 

pode efetuar mais de 1 aplicação. 

emamectina(benzoato) 

℗ (26) (máximo 2 aplicações) 
AFFIRM N 7 (26) Não aplicar durante o período da floração. 

fenoxicarbe (22) INSEGAR 25 WG N 14 

(22) Aplicar ao início das posturas. Utilizar 

armadilhas sexuais para determinar os períodos de 

voo e prever o início das posturas. 

indoxacarbe  

 

(13) (29) (máximo 3 aplicações) 

STEWARD , EXPLICIT WG , 

AVAUNT 
Xn; N (9) 

(9) 3 dias em videiras para uva de mesa; 10 dias 

em videiras para uva destinada a vinificação. 

(13) Aplicar após a eclosão, molhando bem as 

folhas. 

(29) Realizar no máximo 3 aplicações por 

campanha. 

metoxifenozida PRODIGY Is (24) 
(24) 7 dias em videiras para uva de mesa; 14 dias 

em videiras para uva destinada a vinificação. 

spinosade  

 

℗ (25) (máximo 2 aplicações) 

SPINTOR N 14 

(25) Iniciar os tratamentos na altura da eclosão dos 

ovos ou ao aparecimento das primeiras larvas, 

repetindo, se necessário, 7 a 14 dias após o 

primeiro tratamento. 

tebufenozida  

 

(15) (22) 

MIMIC Is 14 

(15) Aplicar aos primeiros estados larvares. 

(22) Aplicar ao início das posturas. Utilizar 

armadilhas sexuais para determinar os períodos de 

voo e prever o inicio das posturas. 

Classificação: Xn – nocivo;  Xi – irritante; N – perigoso para o ambiente; Is - isento 
Salienta-se ainda que:  
---  a consulta destes quadros não dispensa a leitura atenta do rótulo do respetivo produto fitofarmacêutico;  
--- para qualquer dúvida relativamente ao cancelamento de AVs e APV`s deverá ser consultada a listagem disponível no site da DGAV (www.dgav.min-
agricultura.pt _ produtos fitofarmacêuticos_listas de produtos com vendas autorizadas_listagem de cancelamentos a partir de 01-01-2001). 
℗  Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância ativa e por finalidade, no máximo duas aplicações por ciclo cultural, quando aplicável. 
Fonte: Página web da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (www.dgv.min-agricultura.pt) (20 de Fevereiro de 2015) 


