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Míldio e Oídio  

 

MÍLDIO  

As condições meteorológicas do último Inverno, com registos de temperaturas amenas e 

elevada precipitação, contribuíram para uma boa conservação e viabilidade dos oósporos.  

O elevado teor de humidade existente no solo, associado a factores de nocividade como sejam 

os factores climáticos (ocorrência de precipitação, temperaturas mínimas acima dos 10º C e 

previsão de trovoadas para os próximos dias), a localização das vinhas, a casta e o histórico da 

doença no local, fazem com que, a partir desta fase, a vinha esteja a entrar num período de 

elevada sensibilidade a esta doença. 

As condições climáticas registadas no passado dia 5 de Abril (temperatura mínima superior a 

10C e precipitação superior a 10 mm), nalgumas estações meteorológicas localizadas no Baixo 

e Cima Corgo (consultar em anexo), poderão ter dado origem à ocorrência de infecções 

primárias de míldio, nalguns locais onde a vegetação tinha mais de 10 cm de comprimento 

(Fotos 1 e 2). 

               

 Fotos 1 e 2 – Aspecto da vegetação a 9/04 numa vinha do Baixo Corgo (cota 90 m). 

     

Como nesta data, a maioria das vinhas encontrava-se ainda com a vegetação pouco 

desenvolvida, o aparecimento das manchas primárias, caso se tenha verificado, ocorreu a partir 

do dia 15 de Abril. Nas vinhas mais adiantadas, que reuniam as condições acima descritas, 

devem verificar o eventual aparecimento destas manchas, registando a sua quantidade e 

distribuição, indicadores da agressividade da doença.  No caso de terem aparecido essas 

manchas, devem proteger a vinha, recorrendo para o efeito a produtos sistémicos com acção 

curativa (consultar lista ADVID de produtos recomendados em PI para o Míldio). 
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Entretanto ontem, dia 15 de Abril, registamos a ocorrência de precipitação intensa, sob a forma 

de trovoada, nalguns locais do Baixo e Cima Corgo, que poderá ter originado infecções primárias 

nalgumas vinhas aí localizadas (consultar gráficos em anexo). 

 
  
 

Fig 3- Representação gráfica da evolução provável da infecção primária ao longo do tempo 

 

Nas vinhas que não tenham tido a infecção do dia 5 de Abril e que tenham registado 

precipitações significativas (perto dos 10 mm) no dia de ontem, aconselhamos a que protegam 

as vinhas com um tratamento que deverá ser efectuado até ao dia 25 de Abril, recorrendo para 

o efeito a produtos sistémicos com acção preventiva (consultar lista ADVID de produtos 

recomendados em PI para o Míldio). 

 

OÍDIO  

Deve iniciar-se o controlo fitossanitário para esta doença. No caso de não ter tido ainda 

qualquer infecção primária de míldio, poderá ser efectuada apenas uma aplicação de enxofre 

em pó (formulação DP), tendo em atenção a utilização máxima de 25 a 30 kg/ha, embora os 

chuviscos previstos possam promover algum efeito de lavagem do produto.  

No caso de ter de efectuar uma pulverização, aconselha-se a aplicação de enxofres molháveis, 

com recurso às formulações WP, nas doses de 8 a 12 kg/ha (consultar lista ADVID de produtos 

recomendados em PI para o Oídio). 
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Baixo Corgo - Régua 

Relembramos a necessidade de respeitar o número máximo de aplicações de cada substância activa por campanha. 

Para orientar a estratégia de protecção a adoptar, deve consultar o respectivo técnico da ADVID e ter igualmente em 

atenção as indicações do Serviço de Avisos Agrícolas. 
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