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1. OLIVAL 

1.1 Poda  
A poda tem como finalidade manter uma boa relação entre as folhas e a madeira, 
proporcionando um bom arejamento, facilitando a penetração da luz e dos tratamentos 
fitossanitários, a eliminação dos ramos mal inseridos e dos ramos ladrões. Após a poda 
recomendamos a realização de tratamentos com produtos á base de cobre com a finalidade de 
proteger a planta de infeções. 

2. VINHA 

2.1. Doenças do lenho  
(Esca - Fungos responsáveis - Fomitiporia mediterranea, Phaeomoniella chlamydospora e 
Phaeoacremonium aleophilum), Escoriose Europeia (Botryosphaeria spp.), Escoriose 
Americana (Phomopsis vitícola), Eutipiose (Eutypa spp. ) 

A Esca associada à Eutipiose e à Escoriose constituem o chamado “complexo degenerativo do 
lenho da videira”. 
Para evitar a propagação destas doenças, a poda é determinante. Assim, a pulverização das 
cepas, imediatamente a seguir à poda, com uma calda à base de um produto cúprico, tem ação 
preventiva contra as infeções destas doenças, nesta fase de grande risco devido à presença de 
feridas. A luta química contra a escoriose deverá ser efetuada ao início da atividade 
vegetativa, nos estados fenológicos de saída das folhas a folhas livres na escoriose americana e 
nos estados fenológicos de ponta verde a saída das folhas para a escoriose europeia, através 
dos fungicidas homologados divulgados nos quadros nº 1 e nº 2. 

3. CITRINOS 

3.1 Míldio dos Citrinos (Phytophthora spp.) 
Atendendo às condições de humidade propícias ao seu desenvolvimento, os tratamentos devem 
ser realizados pulverizando bem o tronco e as abas das árvores, sendo os fungicidas 
homologados indicados no quadro nº 3.  

 

O Responsável pela Estação de Avisos 

 

 

Nota informativa: A partir de 1 de Janeiro de 2014, tornou-se 

obrigatória a implementação dos princípios gerais da proteção 
integrada (ver documento na ultima página desta circular). 



 

Quadro nº 1: Produtos homologados para o controlo da Escoriose Europeia da videira em Proteção Integrada (Botryosphaeria sp.) 

Substância ativa IS (dias) Nome comercial Nº de aplicações Condições de utilização 

difenoconazol 

(35) 
 SCORE 250 EC (48) 

máx. 1 aplic. 

(35) 

(35) Realizar no máximo 3 tratamentos, por 

campanha, com fungicida do grupo dos DMI.  
(48) Alargamento de espectro para USO MENOR. 
Realizar uma aplicação no estado C-D, utilizando um 
volume de calda de 150 a 200L/ha. 

(IS) – Intervalo de Segurança 

Adaptado de: http://www.dgav.pt, em 16-01-2014. A leitura deste quadro não dispensa a consulta deste site.  
Deve consultar o rótulo para verificar se o produto comercial escolhido, está homologado para a cultura em causa. 

Quadro nº 2: Produtos homologados para o controlo da Escoriose Americana da videira em Proteção Integrada (Phomopsis vitícola) 

Substância ativa IS 
(dias) Nome comercial Nº de 

aplicações 
Condições de utilização 

azoxistrobina  
(1)(26) 

21 QUADRIS 
máx. 2 aplic. 

(1) (26) 
(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. 
(26) Ver critério referente a informação 
insuficiente (auxiliares). 

azoxistrobina + folpete 
(1) (26) 

(2) QUADRIS MAX •SIENA 
máx. 2 aplic. 

(1) (26) 

Enxofre 
(3) 

--- 

THIOVIT JET • ENXOFRE MICRONIZADO AGROQUISA • 

ALASCA MICRO • ENXOFRE PALLARÉS 80 WG • SOUF 80 
WG • COSAN WDG • ENXOFRE BAYER WG • MICROTHIOL 
SPECIAL DISPERSS • KUMULUS S • COSAN WP • ENXOFRE 
MOLHÁVEL SELECTIS • ENXOFRE FLOW SELECTIS • 

HEADLAND SULPHUR • SUFREVIT 

--- 

(3) A proteção é feita em dois períodos, o 1º 

entre o gomo de algodão e a ponta verde e 
o 2º entre a saída das folhas e as 3 folhas 
livres da videira. 
(4) Em proteção integrada não utilizar mais 

de 12kg/ha (formulação WP). 

famoxadona+mancozebe 
(**) (1) 

28 EQUATION CONTACT 
máx. 2 aplic. 
consecutivas 

(1) 

(1) Fungicida do grupo dos QoI, realizar no 

máximo 3 aplicações por ciclo cultural e no 
conjunto das doenças, com fungicidas 
deste grupo. 

folpete 
(3) 

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

--- 

(3) A proteção é feita em dois períodos, o 1º 
entre o gomo de algodão e a ponta verde e 
o 2º entre a saída das folhas e as 3 folhas 

livres da videira. 

folpete + fosetil-alumínio 

(5)(26) 
--- 

RHODAX FLASH • MAESTRO F • MAESTRO F AZUL • 

ZETYL COMBI AZUL • ZETYL COMBI 
--- 

(5) Realizar um tratamento de primavera no 
estado D. 

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

fosetil-alumínio + 

mancozebe 
(**) (5) (26) 

--- MAESTRO M • MILAGRO • MILDOR EXTRA MZ • ZETYL MZ 

máx. 2 aplic. 

consecutivas 
(26) 

(5) Realizar um tratamento de primavera no 
estado D. 

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

mancozebe 
(**) (3) 

(7) 

NUFOSEBE 75 DG • DITHANE NEOTEC • MANFIL 75 WG • 

PENNCOZEB DG • STEP 75 WG • MANCOZEBE 80 VALLÉS •  
NUFOZEBE 80 WP • DITHANE M-45 • FUNGÉNE • 
MANCOZEBE SAPEC • MANGAZEB • MANZENE • 
MANCOZEBE SELECTIS • MANFIL 80 WP • CAIMAN WP • 

FUNGITANE (*)• FUNGITANE AZUL (*) • PENNCOZEB 80 • 
MANCOZAN • NUTHANE 

máx. 2 aplic. 
consecutivas 

(3) A proteção é feita em dois períodos, o 1º 

entre o gomo de algodão e a ponta verde e 
o 2º entre a saída das folhas e as 3 folhas 
livres da videira. 
(7) 28 dias em uva de mesa; 56 dias em 

uva para vinificação. 

metirame 

(3) (**) 
56 POLYRAM DF 

máx. 2 aplic. 

consecutivas 

(3) A proteção é feita em dois períodos, o 1º 
entre o gomo de algodão e a ponta verde e 

o 2º entre a saída das folhas e as 3 folhas 
livres da videira. 

metirame + 

piraclostrobina 
(**) (1) (8) (26) 

56 CABRIO TOP 

máx. 2 aplic. 

consecutivas 
(1) (26) 

(1) Fungicida do grupo dos QoI, realizar no 
máximo 3 aplicações por ciclo cultural e no 

conjunto das doenças, com fungicidas 
deste grupo. 
(8) Efetuar um tratamento entre o gomo de 
algodão e as 3 folhas livres. Em vinhas 

fortemente atacadas efetuar 2 tratamentos: 
o primeiro entre o gomo de algodão e a 
ponta verde e o segundo entre a saída das 
folhas e as 3 folhas livres. 

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

propinebe 

(3) (**) 
63 ANTRACOL 

máx. 2 aplic. 

consecutivas 

(3) A proteção é feita em dois períodos, o 1º 
entre o gomo de algodão e a ponta verde e 

o 2º entre a saída das folhas e as 3 folhas 
livres da videira. 

(IS) – Intervalo de Segurança 

Adaptado de: http://www.dgav.pt, em 16-01-2014. A leitura deste quadro não dispensa a consulta deste site.  
Deve consultar o rótulo para verificar se o produto comercial escolhido, está homologado para a cultura em causa. 

http://www.dgav.pt/


 

 (**) 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 informacao sobre ditiocarbamatos. 

Quadro nº 3: Produtos homologados para o controlo do Míldio dos Citrinos em Proteção Integrada (Phytophthora spp.) 

Substância 
ativa 

IS 
(dias) Nome comercial Nº de 

aplicações 
Condições de utilização 

cobre (hidróxido) 
(1)(2) 

7 

 

CHAMPION WG • KADOS •  KOCIDE OPTI • KOCIDE 35 DF • KOCIDE 2000 • 

KOLECTIS (*) • VITRA 40 MICRO 

--- 

(1) Iniciar os tratamentos no outono quando se 
Verificar o abaixamento da temperatura e surjam 
as primeiras chuvas fortes. Repetir a intervalos de 
3 a 4 semanas, enquanto o tempo decorrer frio e 
húmido. Normalmente 3 aplicações são 
suficientes, a primeira em meados de novembro, a 
segunda em fins de dezembro e a terceira em 
princípios de fevereiro. 

(2) O produto tem ação inibidora em bactérias que 
favorecem a formação de gelo. A aplicação antes 

da existência de condições de geada, nas 
condições indicadas, pode proteger geadas 
fracas. 

COPÉRNICO 25%  HIBIO• HIDROTEC 20%  HI BIO 

CHAMPION WP • FITOCOBRE • HIDROTEC 50% WP • GYPSY 50 WP • 
MACC50 

cobre (oxicloreto) 
(1) 

7 

CUPRITAL 50 WG ADVANCE • OXITEC 25%  HI BIO • NUCOP M 35%  HI BIO • 
IPERION WG • NEORAM MICRO • BLAURAME •CALLICOBRE 50 WP • COZI 50 • 
CUPRAVIT • CUPRITAL • CUPROCAFFARO • EXTRA-COBRE 50 • NEORAM 

BLU •ULTRA COBRE • COBRE 50 SELECTIS • CURENOX 50 • COBRE FLOW 

CAFFARO • EIBOL-COBRE • FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU FLOWRAM 

CAFFARO • CUPRITAL SC • CUPROCOL • CUPROCOL INCOLOR• INACOP-L 

--- 

(1) Iniciar os tratamentos no outono quando se 
Verificar o abaixamento da temperatura e surjam 
as primeiras chuvas fortes. Repetir a intervalos de 
3 a 4 semanas, enquanto o tempo decorrer frio e 
húmido. Normalmente 3 aplicações são 
suficientes, a primeira em meados de novembro, a 
segunda em fins de dezembro e a terceira em 
princípios de fevereiro. 

cobre (sulfato de Cu 
tribásico) (1) 

7 CUPROXAT --- (1) Ver nota anterior. 

cobre (sulfato de 
cobre e cálcio - 

mistura bordalesa) 
(1) 

7 

CALDA BORDALESA NUFARM • CALDA BORDALESA QUIMIGAL (APV 3852) • 

CALDA BORDALESA VALLES • BORDEAUX CAFFARO 13 • CALDA 

BORDALESA CAFFARO 20 • CALDA BORDALESA QUIMAGRO • CALDA 

BORDALESA RSR 

--- (1) Ver nota anterior. 

fosetil de alumínio 

15 KATANGA EXPRESS • ALFIL Máx. 3 
aplicações por 

campanha 

(1) Ver nota anterior. 
Consultar a indústria antes de usar o produto em 
citrinos destinados a transformação industrial.  14 

ALFIL WG • FOSPROBEL 80 WG • FOSAL 80 WG  • FOSLETIS 80 WG  • 

ALIETTE FLASH  • ETYLIT PREMIER • FOSBEL 80 PM 

(IS) – Intervalo de Segurança 

Adaptado de: http://www.dgav.pt, em 16-01-2014. A leitura deste quadro não dispensa a consulta deste site.  

Deve consultar o rótulo para verificar se o produto comercial escolhido, está homologado para a cultura em causa. 
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NOTA INFORMATIVA 

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.  

(Documento elaborado pela DGAV) 


