
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenção do solo da vinha 
Sr. Agricultor: 

 A escolha das técnicas a utilizar na 
manutenção do solo deverá ser efectuada em 
função da idade da vinha, da estrutura e 
disponibilidade em água do solo, do declive do 
terreno, da possibilidade ou não de mecanização e 
do tipo de infestantes presentes. 
 Para a boa gestão do solo da vinha há que 
considerar as diferentes zonas do terreno: a linha 
das videiras (faixa de terreno com cerca de 0,6m 
de largura), a entre-linha (zona compreendida 
entre os bardos), as cabeceiras (zona de viragem 
das máquinas) e o talude (no caso dos patamares). 
 A linha deverá ser mantida limpa de 
infestantes durante todo ciclo vegetativo da vinha, 
através da mobilização do solo, da utilização de 
cobertura do solo (material orgânico, cascalho, 
etc.) ou de herbicidas. Os herbicidas podem ser 
de aplicação ao solo nu (residuais), de aplicação à 
parte aérea das infestantes (sistémicos ou de 
contacto) ou mistos (mistura dos anteriores). 
 A zona da entre-linha e das cabeceiras 
deverá ser mantida com cobertura vegetal durante 
o Inverno e cortada apenas quando necessário 
(com triturador de vides, roçadora, etc.). 
 

 
 
 
 
 A gestão do talude pode ser efectuada 
através do corte das infestantes ou da aplicação de 
herbicidas. 
 

Regras a respeitar na aplicação de herbicidas 

ü Dar preferência aos herbicidas menos tóxicos, 
quer para o homem quer para o ambiente. 

ü Ler os rótulos e respeitar as doses e condições 
de aplicação recomendadas. 

ü Não aplicar herbicidas com atomizadores. 
ü Na escolha do herbicida ter em atenção a idade 

das videiras e o tipo de solo. 
ü A aplicação dos herbicidas deve ser efectuada 

sem atingir as videiras, tendo especial cuidado 
com os gomos e os cortes da poda. 

ü Não aplicar herbicidas em dias de vento e 
utilizar sempre baixas pressões de 
pulverização para evitar o arrastamento do 
produto. 

ü Utilizar bicos apropriados e calibrar o 
equipamento através de um ensaio em branco. 

ü Lavar cuidadosamente o material utilizado 
logo após a aplicação de herbicidas. 

Atenção Sr. Agricultor: 
 De acordo com o Decreto Lei nº 187/2006, aquando da compra dos pesticidas deverá pedir um 
saco para guardar as embalagens vazias. 
 Depois de vazias, as embalagens rígidas com capacidade ou peso inferiores a 25l/25kg, devem ser 
lavadas 3 vezes e as águas da lavagem adicionadas à calda. Após a lavagem, as embalagens devem ser 
colocadas no saco fornecido e este guardado no mesmo local de armazenamento dos pesticidas (as 
embalagens não rígidas de qualquer capacidade e rígidas de 25l/25kg até 250l/250kg, não necessitam de 
lavagem prévia). 
 Coloque as embalagens no saco que lhe foi fornecido e entregue-o fechado nos Centros de 
Recepção Autorizados, nas datas que lhe forem indicadas. Solicite e guarde o comprovativo da entrega. 
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Junto enviamos a lista dos herbicidas homologados 
para a cultura da vinha, devendo o Sr. Agricultor 
contactar a Estação de Avisos para qualquer 
esclarecimento adicional. 
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