
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OÍDIO  ATENÇÃO! 

A maior parte das vinhas da Região 
encontra-se em floração, pelo que, 
aconselhamos uma aplicação de enxofre em 
pó, na dose de 50 kg/ha. 

A enxofra deverá ser efectuada fora das 
horas de maior calor e com a folhagem seca. 

Caso seja necessário efectuar um tratamento 
anti-míldio ou a temperatura suba para valores 
superiores a 30ºC, então, deverá ser seguida a 
seguinte estratégia: 
• Em vinhas que ainda não atingiram a 

floração/alimpa, aconselhamos a aplicação de 
fungicidas anti-oídio sistémicos do grupo dos 
IBE’s. 

• Em vinhas que ultrapassaram já a fase de 
vingamento, aconselhamos a utilização de 
fungicidas anti-oídio penetrantes ou da mistura 
boscalide+cresoxime-metilo (sistémico). 

(Consultar a lista enviada com a Circular 04/2010) 

MÍLDIO   
A precipitação registada ontem em 

Armamar , Sabrosa (Celeirós), Favaios, Alijó  
e Murça  (Porrais) proporcionou condições 
para a ocorrência de novas infecções primárias. 
Assim, as vinhas situadas nas proximidades 
destas localidades que se encontravam 
desprotegidas deverão ser tratadas durante a 
próxima semana. Deverá ser usado um 
fungicida anti-míldio sistémico ou penetrante, 
juntamente com um produto anti-oídio. 

Nos restantes locais da Região, por agora, 
não é necessário realizar qualquer tratamento 
contra esta doença. 

 

TRAÇA DA UVA   
Nesta geração, o nível económico de ataque 

(NEA) é de 100 a 200 ninhos por 100 cachos, 
pelo que, de uma forma geral, consideramos 
que não é necessário efectuar tratamento. 

O Responsável pela Estação de Avisos do Douro 

                           
    José Rodrigues de Freitas 
        (Engenheiro Agrónomo) 
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DIVISÃO DE PROTECÇÃO E CONTROLO FITOSSANITÁRIO 
ESTAÇÃO DE AVISOS DO DOURO 
Telefone: 254 313 137  Fax: 254 315 757 
e-mail: avisos.douro@drapn.min-agricultura.pt  

Atenção Sr. Viticultor : 
Decorre durante o presente mês de Maio 
o primeiro período de recolha de 
embalagens vazias  de produtos 
fitofarmacêuticos. Informe-se junto do seu 
fornecedor e cumpra as normas das 
boas práticas agrícolas e ambientais . 

 

Lista de fungicidas homologados contra o míldio   correcção!  

À Lista enviada com a Circular n.º 03/10, no grupo dos Fungicidas Penetrantes, deverá ser 
acrescentado o produto VALBON , comercializado pela empresa Sipcam/Quimagro . Trata-se de uma 
mistura das substâncias activas bentiavalicarbe + mancozebe, que possui actividade preventiva, curativa 
e anti-esporulante e persistência de acção de 10 a 12 dias. É permitida a sua utilização em Protecção 
Integrada  (máx. 2 aplicações). A Classificação Toxicológica é Xn; N, as frases de risco que lhe estão 
associadas são R40-43-63; R50/53 e o Intervalo de Segurança é de 56 dias (em uvas para vinificação). 


