EADão-Produtos fitofarmacêuticos homologados para escoriose

Substância ativa
azoxistrobina

azoxistrobina +
folpete

cobre (sob a
forma de óxido
cuproso) + óleos
parafínicos
ditianão +
fosfonatos de
potássio

Nome Comercial
Observações
IS
QUADRIS
Efectuar o 1º tratamento entre o gomo de algodão e a ponta verde e o 2º entre a saída das folhas e
as 3 folhas livres da videira. Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 3
tratamentos por ano e no conjunto das doenças, com este produto ou outro com o mesmo modo
de ação (QoI).
21
QUADRIS MAX,
Realizar os tratamentos de acordo com os Serviços Nacional de Avisos Agrícolas, na falta destes,
TAGUS F,
efetuar os tratamentos com Quadris MAX ao aparecimento dos primeiros sintomas das doenças.
TRUNFO F
Efectuar o 1º tratamento entre o gomo de algodão e a ponta verde e o 2º entre a saída das folhas e
as 3 folhas livres. Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 3 tratamentos
por campanha, no conjunto das doenças, com este produto ou com outros fungicidas com o mesmo
modo de ação (QoI).
RED FOX
Desde a fase de gomo de algodão até à ponta verde (BBCH05) ou após o surgimento das primeiras
folhas até as folhas totalmente desenvolvidas (BBCH 11-13). Aplicar no máximo 4 Kg de
cobre/ha/ano no mesmo solo agrícola.
ENVITA

enxofre

VÁRIOS

folpete

SOLOFOL,
FOLLOW 80 WG,
Fol-HiTec, FLEXI
80 WG, FOLLET
80 WG
RHODAX FLASH

folpete + fosetil
(na forma de sal
de alumínio)
fosetil (na forma
de sal de
aluminio) +
mancozebe

2020

Realizar os tratamentos de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na
sua falta efetuar um tratamento entre o gomo de algodão e as 3 folhas livres. Em vinhas fortemente
atacadas efetuar dois tratamentos: o primeiro entre o gomo de algodão e a ponta verde das folhas
e o segundo entre a saída das folhas e as 3 folhas livres. Realizar no máximo 4 aplicações por
campanha e no conjunto das doenças.
42
1º tratamento quando os gomos apresentem a ponta verde e os mais adiantados tenham 1-2 cm. 2º
tratamento quando os rebentos não ultrapassem os 5 cm. O uso do produto na concentração mais
elevada pode, eventualmente, dar origem à ocorrência de fitotoxicidade
Efectuar o 1º tratamento no BBCH 07 e o 2º tratamento no BBCH 12-13 (2-3 folhas separadas).

28
Realizar uma única aplicação quando os gomos apresentem a ponta verde (BBCH 07) tendo os mais
adiantados 1-2 cm de comprimento e em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença.
-/

MAESTRO M WG
ADVANCE, ZETYL
MZ WG, ALFIL
DUPLO WG

mancozebe

VÁRIOS

metirame

POLYRAM DF

metirame +
piraclostrobina

CABRIO TOP

Realizar o primeiro tratamento quando os gomos apresentam a ponta verde e os mais adiantados
têm 1-2 cm de comprimento. O segundo tratamento deve ser realizado às 3 a 4 folhas abertas ou
quando os rebentos tenham comprimento que não ultrapasse 5 cm. Em vinhas menos atacadas
poderá realizar apenas um tratamento às 3 a 4 folhas abertas. Para evitar o desenvolvimento de
resistências, no conjunto das doenças, não aplicar este produto, mais de 3 vezes por campanha.
O primeiro tratamento quando os gomos apresentam a ponta verde até 1-2 cm de comprimento e o
segundo tratamento entre a saída das folhas e as três folhas expandidas. Realizar no máximo 4
tratamentos, no conjunto das doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo
dos ditiocarbamatos.
Realizar o primeiro tratamento ao gomo de algodão-ponta verde (rebentos até 1 a 2 cm de
comprimento); o segundo tratamento entre saída das folhas e folhas livres (rebentos até 5 cm de
comprimento) (BBCH 05-19). Não realizar mais de três tratamentos, por cultura e por campanha
com POLYRAM DF ou com outro fungicida pertencente ao grupo dos ditiocarbamatos (mancozebe,
propinebe, tirame, zirame).
Em condições de chuva, favoráveis à dispersão da doença, o período de proteção está
compreendido entre os estados fenológicos ponta verde e três folhas livres (BBCH 04-12). Efetuar
um tratamento entre o gomo de algodão e as três folhas livres. Em vinhas fortemente atacadas
efetuar dois tratamentos: o primeiro entre o gomo de algodão e a ponta verde das folhas e o
segundo entre a saída das folhas e as três folhas livres. Para evitar o desenvolvimento de
resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha QoI mais de 3 tratamentos
por ano, no conjunto das doenças visadas (míldio, escoriose, black rot e oídio). Não efetuar mais de
2 aplicações consecutivas com este produto. O tratamento seguinte deve ser realizado com um
fungicida dotado de um modo de ação bioquímico diferente podendo posteriormente recorrer-se a
um 3º tratamento com este produto.

Consulta SIFITO (OEPP code VITVI) a 6 de março de 2020
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