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ADVID 
Herbicidas 
Elementos de apoio à u�lização em modo de Produção Integrada da Vinha 

Introdução 

Neste bole�m abordamos as condições de u�lização dos herbicidas ho-
mologados em Proteção Integrada para a vinha em 2012*, procurando 
fornecer as condições necessárias à minimização do impacto ambiental 
decorrente da sua u�lização, como alterna�va a outros métodos de con-
trolo das infestantes, enrelvamentos naturais ou semeados e  métodos 
de controlo mecânicos. 

*ver ADVID - Lista de Herbicidas Homologados PI 2012 

 
HERBICIDAS 
MODO DE ACÇÃO E UTILIZAÇÃO 
Herbicidas de pré-emergência ou de acção 

residual (residuais) 

Têm uma ação fraca ou nula sobre as infestantes já nascidas. O seu efeito 
persiste no tempo, sendo por isso designados de uma forma geral, como 
herbicidas residuais. 
São absorvidos pelas jovens raízes em crescimento, embora alguns deles 
possam também ser absorvidos pelas infestantes, na sua fase de plântula, 
sendo esta fase referenciada como de pós-emergência precoce. Estes 
herbicidas fixam-se à super?cie, ou nos primeiros cen@metros do solo, 
apresentando uma persistência de ação de alguns meses. 
Devem ser escolhidos, em função do �po dominante de infestantes a 
eliminar, adicionando um herbicida com ação foliar, sempre que o solo, já 
tenha infestantes nascidas.  
 
Herbicidas de pós-emergência 

ou de acção foliar 

Permitem eliminar as infestantes já nascidas e só por exceção, controlam 
a germinação das infestantes. Penetram na infestante através das partes 
aéreas. Após a aplicação, a fração de herbicida que vai diretamente para 
o solo, ou fica ina�va ou se degrada rapidamente, não tendo portanto 
qualquer persistência. 
Os herbicidas de ação foliar, quanto ao seu modo de funcionamento, são 
ainda divididos em: contato (a ação exerce-se à volta do ponto de impato 
e não são transportados dentro da planta) e sistémicos (são transporta-
dos por toda a planta através da seiva e podem destruir os órgãos subter-
râneos da infestante). Devem ser u�lizados em função das infestantes a 
destruir e do período de aplicação, devendo os sistémicos ser aplicados 
antes do abrolhamento da vinha e com as infestantes em plena a�vidade, 
evitando os períodos de elevada secura e baixa temperatura. 
Nos herbicidas de ação foliar, contrariamente aos herbicidas residuais, é 
possível modular a dose em função do �po e estado de desenvolvimento 
das infestantes a destruir. A época aconselhada para a u�lização de herbi-
cidas é antes da rebentação da vinha, podendo recorrer-se a produtos 
com ação residual ou misto. Mais tarde, durante o ciclo vegeta�vo da 
vinha ou, quando a flora infestante o jus�fique, por exemplo durante a 
floração (Foto 1, 2,3 4, 5 e 6) podem efectuar-se outras aplicações u�li-
zando produtos com ação foliar (sistémicos ou de contato), tendo o cui-
dado de não a�ngir a videira.  

               Foto 3– Camomila Vulgar (Chamomilla  recuta (L.) 

              Foto 1– Inflorescência da Erva Vaqueira (Calendula arvenses L.) 

Nota: As regras de u�lização de herbicidas referidas neste bole-
�m dizem respeito às normas do manual “Produção Integrada 
da cultura da vinha (Cavaco, P. ;Calouro, F. & Clímaco, P. 2005. 
DGPC Oeiras: 146 pp. e à portaria nº 229-B/2008, rela�va ao 
modo da Produção Integrada da Vinha.  

              Foto 2– Inflorescência Trevo Vermelho (Trifolium pratense L.) 

Herbicidas mistos (pré e pós-emergência) 

ou de ação residual e foliar 

Estes herbicidas de aplicação à parte aérea das infestantes e ao 
solo devem ser aplicados durante o repouso vegeta�vo no perío-
do Outono-Inverno da cultura da  vinha. 
Atuam sobre as espécies presentes no momento da aplicação e 
impedem , durante algum tempo, novas emergências, devido à 
sua persistência no solo. A aplicação requer cuidados especiais, de 
modo a não a�ngir os órgãos verdes das videiras e das culturas 
vizinhas e os terrenos adjacentes. 
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Controlo da erva jóia (Lolium rigudum) 

Tendo sido reportados nos úl�mos anos dificuldades com o controlo da infestante 
mencionada, estas situações devem ser comunicadas para os técnicos da ADVID 
procederem ao respec�vo acompanhamento.  

Esta falha no controlo pode ser devida a: 

• Perda de eficácia por falha nas boas prá�cas de aplicação do herbicida; 

• Perda de eficácia devido desenvolvimento de resistências (apenas comprova-

das por meios laboratoriais). 

Para conhecer mais aconselha-se a consulta de: www.weedscience.org    
www.vignevin.com/publica�ons/brochures-techniques/entre�en-des-sols.html 



 

 

A escolha dos bicos a u�lizar depende 
das caraterís�cas do herbicida a u�li-
zar, nomeadamente a toxicidade, o 
modo de absorção e a forma de ação. 
Além destes fatores devem também 
ser considerados outros como o da 
cultura tratada, os elementos do clima 
na altura da aplicação com destaque 
para o vento, a humidade rela�va , a 
temperatura e o estado fenológico das 
infestantes que condiciona o efeito de 
cobertura e penetração no interior das 
mesmas. Este efeito será tanto maior 
quanto maior for o desenvolvimento 
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Fig. 2- Idade da videira a par�r da qual é recomendada a aplicação das diferentes substâncias a�vas  

Fig. 1- Tipo de Bicos a u�lizar, em função do herbicida e do coberto vegetal do solo. 

Foto 6– Inflorescência da Serralha áspera (Sonchus asper (L.) Hill 

FICHA TÉCNICA - Coordenação do bole�m: Fernando Alves. Textos: Branca Teixeira e Fernando Alves 
Fotos: B. Teixeira 
Produção e impressão ADVID - fevereiro de 2012 - Tiragem: 400 exemplares. 
Esta publicação foi elaborada segundo o novo acordo ortográfico 

Cuidados a ter na u�lização dos herbicidas em 

Produção Integrada 

Ler com atenção o rótulo respeitando sempre as 
doses e as condições de aplicação. 

U�lizar apenas os herbicidas que estão autorizados 
em Proteção Integrada. 

Aplicar com o máximo de cuidado para não a�ngir 
as videiras. 

A aplicação de herbicidas deve ser feita a baixo 
volume, evitando assim deriva para as culturas vizi-
nhas. 

Os herbicidas devem ser aplicados com base no 
volume de calda /ha, o �po de bicos u�lizados e a 
cobertura vegetal do solo. 

Não aplicar herbicidas em dias de vento e u�lizar 
pressões baixas de pulverização para evitar o arras-
tamento do produto. 

Foto 5– Inflorescência Goivo duriense (Erysimum linifolium L.) 

das infestantes. 
Assim, conforme a densidade foliar 
destas for aumentando, os bicos a u�li-
zar deverão passar de espelho a fenda e 
nos estados de maior desenvolvimento 
a bicos cónicos de jato cheio. 
Devem ser u�lizadas pressões entre 3 e 
8 bar, de forma a proporcionar o volu-
me de calda requerido. As pressões 
mais elevadas adequam-se a uma me-
lhor penetração de calda, devendo, no 
entanto, esta situação ser devidamente 
ponderada de modo a evitar situações 
de fitotoxicidade. 

Em Produção Integrada só é permi�da a aplicação de herbicidas nas seguintes 

situações: 

• Aplicação de herbicidas em vinhas velhas não alinhadas;  

• Aplicação de herbicidas nos taludes só é permi�da a par�r de 1 de Março, no perí-
odo entre 15 de Novembro e 1 de Março os taludes  devem apresentar uma vegeta-
ção de cobertura, podendo o controlo desta  vegetação  ser realizada sem revira-
mento do solo fora deste período. 

• Aplicação na entrelinha de herbicidas entre 1 de Março e 1 de Agosto, asseguran-
do 3% da área por parcela (incluindo bordaduras), em forma de faixas com a largura 
máxima da entrelinha; caso contrário a entrelinha deve manter o seu coberto vege-
tal natural ou semeado, controlando o desenvolvimento vegeta�vo através de pas-
toreio ou de corte, sem enterramento. (ver nota da primeira página) 

Foto 4– Inflorescência da Papoila das searas (Papaver rhoeas L.) 
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Escolha de Bicos 


