
DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO CENTRO - ESTAÇÃO DE AVISOS DA BAIRRADA 

  

 
Substância activa (S.A.) Nome comercial Tipo de acção I.S. P.I. 

Boscalide CANTUS Preventvo; Sistémico 28 (a) 

Ciprodinil (24) CHORUS 50 WG; QUALY Preventivo e curativo; Sistémico 14 (i) (a) 

Ciprodinil + fludioxonil (23) SWITCH 62.5 WG Preventivo e curativo; Sistémico 14 (b) 

Fenehexamida (67) TELDOR; SONAR Preventivo e curativo 21 (j)  (b) 

Fludioxonil SCHOLAR; GEOXE Preventivo 21  

Fluopirame LUNA PRIVILEGE Preventivo e curativo 28 (k)  

Iprodiona (76) 

ROVRAL AQUAFLOW; REDIX 
FLOW; MAGIC; GRIZU; DYON; 
CLUSTER 500; ABOTRIL 500 
DRIZA WG; REBUT WG; 
SABUESO, KARBEL; ARVAK 

Preventivo e curativo 21 (b) 

Mepanipirime (24) FRUPICA Preventivo e curativo; Sistémico 21 (a) 

Pirimetanil (24) SCALA; GLO TANIL 40, PYRUS 
400 SC Preventivo e curativo 21 (a) 

Tiofanato de metilo  TOCSIN WG Preventivo e curativo; Sistémico 35 (a) 

 
 

Substância activa (S.A.) Nome comercial Tipo de acção I.S. P.I. 
Azoxistrobina (4)  QUADRIS Preventivo 21 (b) 
Azoxistrobina + Folpete (4)  QUADRIS MAX; SIENA Preventivo 42 (b) 
Bentiavalicarbe-isopropilo + 
mancozebe  (54) VALBON Preventivo e curativo 56 (g) (c) 

Folpete+piraclostrobina (4) (7) CABRIO STAR Preventivo 42 (b)) 
Mancozebe Vários produtos Preventivo 56 (g) (c) 

Mancozebe + metalaxil-M (9) RIDOMIL GOLD MZ PÉPITE; 
ROXAM MZ WG; MILDISAN MZ Preventivo  56 (g) (c) 

Metirame + piraclostrobina (4) CABRIO TOP Preventivo 56 (c) 
Tebuconazol + trifloxistrobina (4) (12) 
(94) FLINT MAX Preventivo e curativo 35 (b) 

Trifloxistrobina (4) FLINT Preventivo 35 (d) 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
 A CONSULTA DESTES QUADROS NÃO DISPENSA A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS. 

 
 É NECESSÁRIO VERIFICAR SEMPRE QUAL O PRODUTO HOMOLOGADO PARA A FINALIDADE DESEJADA. 
 
LEGENDAS: 
 
P- Preventivo: tratamento antes da infecção (impede a germinação dos esporos); 
C - Curativo: acção curativa até 2-3 dias após a infecção (consoante o produto); 
 
I.S. - Intervalo de segurança: período de tempo que deve decorrer entre a aplicação e a colheita; 
 (a) - Em Produção Integrada são permitidas, no máximo, 1 aplicação, por campanha, com fungicidas deste grupo; 

(b) - Em Produção Integrada são permitidas, no máximo, 2 aplicações, por campanha, com fungicidas deste grupo; 

(c) - Em Produção Integrada são permitidas, no máximo, 2 aplicações consecutivas, por campanha, com fungicidas deste grupo; 

(d) - Em Produção Integrada são permitidas, no máximo, 3 aplicações, por campanha, com fungicidas deste grupo; 

 (g) - I.S. = 28 dias em videiras para uvas de mesa; 56 dias em videiras para uvas para vinificação; 

 (i) -  I.S. =   7 dias em videiras para uvas de mesa; 14 dias em videiras para uvas para vinificação; 

(j) -  I.S. = 14 dias em videiras para uvas de mesa; 21 dias em videiras para uvas para vinificação; 

(k) – I.S. = 3 dias em videiras para uvas de mesa, 28 dias em videiras para uvas para vinificação. 

(4) Contêm fungicida do grupo dos QOI. Não efectuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças, com este ou outro fungicida 
deste grupo. (7) Não aplicar em videiras de uvas de mesa. (9) Contêm fungicida do grupo das fenilamidas (benalaxil, benalaxil-M, 
metalaxil, metalaxil-M). Não efectuar mais de 2 tratamentos, por ano, com este ou outro fungicida deste grupo. (12) Contêm fungicida do 
grupo dos DMI (fenebuconazol, flusilazol, tebuconazol). Não efectuar mais de 3 tratamentos, por campanha, com este ou outro fungicida 
deste grupo (DMI). (23) Não efectuar mais de 2 tratamento com este produto, nem recorrer a outro fungicida com base em anilinopirimidinas. 
(24) Não efectuar mais de 1 tratamento com este produto, nem recorrer a outro fungicida com base em anilinopirimidinas. (54) Contêm 
fungicida do grupo CAA. Não efectuar mais de 3 tratamentos, por campanha, com este ou outro fungicida deste grupo (CAA). (67) Não 
efectuar mais de 2 tratamentos com este produto, o 1º à floração-alimpa e o 2º ao pintor. (76) Contêm fungicida do grupo dicarboximida. 
Não aplicar este fungicida ou outro com o mesmo modo de ação mais de 1 a 2 vezes por ano. Não exceder metade do número total de 
tratamentos antibotritis. (94) Efectuar, no máximo, 2 aplicações por campanha com este fungicida. 

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA A PODRIDÃO CINZENTA DA VINHA (Botrytis sp.) - 2015 

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA A PODRIDÃO NEGRA DA VINHA (Black rot) - 2015 

FONTES: www.dgv.min-agricultura.pt – Mapa do Site – Produtos Fitofarmacêuticos – Condições de utilização; Data de actualização da 
cultura da vinha: 2 de Dezembro de 2014;Data de consulta do site da DGAV – 14 de Maio de 2015. 

http://www.dgv.min-agricultura.pt

