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ESTADOS FENOLÓGICOS E PREVISÃO PARA O PERIODO JUNHO-AGOSTO 

 
Figura 1:Estados fenológicos entre bago de chumbo, bago de ervilha ou fecho dos cachos 

 

Segundo o IPMA, no seu boletim para os meses de junho, Julho e Agosto: “parece existir 

um decréscimo da anomalia mais evidente no sul do território”. Isto significa que, quer a 

precipitação quer a temperatura do ar, estejão em linha com as médias para a região e 

época do ano. As anomalias de 0,25ºC-1ºC são mais expectáveis no interior do país. 

No entanto, e recorrendo aos dados históricos da meteorologia, é expectável que haja um 

golpe de calor a meados de Junho e outro em Julho. 

Não existindo ainda uma estratégia com resultados válidos para o escaldão da vinha, é 

recomendável que, aquando dos avisos de temperaturas acima dos 38ºC com vento, haja 

uma dotação mais elevada de rega e aplicação de produtos com efeito osmótico ou 

proteção contra o escaldão.  
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MÍLDIO 

 

Figura 2: Ataques de míldio nas folhas 

Apenas se observaram ataques de míldio em situações muito pontuais. Havendo, no 

entanto, a intenção de tratar, recomendam-se produtos com modo de ação penetrante 

e com cobre associado. 

OÍDIO 

 

É após a alimpa que se começam a observar os ataques de oídio. Relembramos que para o 

surgimento desta doença, bastam nevoeiros matinais ou humidades relativas elevadas durante 

a manhã. Em parcelas com histórico de oídio, é muito importante que se detectem os primeiros 

focos. O combate a esta doença é bastante mais complicado do que no caso do míldio podendo 

no limite de ter-se de recorrer a outras soluções para “lavar” a cepa. Chamamos também a 

atenção para a fitotoxicidade do enxofre em pó a partir dos 28ºC. 
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TRAÇA DA UVA 

O voo da 2ª geração iniciou-se há 1 semana 

pelo que, mantendo-se as temperaturas 

quentes, o pico do voo será entre o dia 13 e 15 

de junho. Tendo em conta os números da 1ª 

geração do final de Março, é expectável que a 

pressão seja alta. Chamamos a atenção para a 

verificação da ação do inseticida. Em casos de 

ovi-larvicida, os tratamentos podem ser efetuados antes do pico e, caso seja larvicida, 

recomendamos efectuar o tratamento após.  

RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS 

Até à vindima, as necessidades nutricionais da videira serão, principalmente, em azoto, 

potássio, magnésio e cálcio.  

De uma forma geral, há incompatibilidade do cobre com adubos foliares. Confira 

sempre a compatibilidade dos produtos fitossanitários que podem ser aplicados no 

mesmo depósito do pulverizador. 

CADASTRO DA VINHA 

A partir do dia 1 de junho irão iniciar os trabalhos relativos à continua atualização do 

Cadastro de Vinhas da Região. Informamos, que até 17 de Junho, os viticultores deverão 

privilegiar o envio da documentação necessária ( Impresso CVR 4.001.5, Caderneta Predial 

Rústica e/ou outro documento comprovativo da titularidade da propriedade e Registo 

Vitícola atualizado) à realização de novos cadastros e/ou atualizações para os  seguintes 

contactos de  e-mail mjcamolas@cvr-psetubal.com / geral@cvr-psetubal.com 

Ou atendimento presencial no seguinte horário semanal: TERÇA-FEIRA DAS 14H ÀS 

17H30 e QUINTA -feria DAS 14H às 17H30.  

Mais informamos, que a partir do próximo dia 21 de Junho, os serviços da CVRPS passarão 

a funcionar nas novas instalações que se situam: 
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Comissão Vitivinícola da Península de Setúbal 

BLUEBIZ - Parque Empresarial da Península de Setúbal - Edifício 7 

Estrada Vale da Rosa S/N 

2910-845 Setúbal 

 

Recordamos que o cadastro da vinha na CVRPS é indispensável à classificação da uva 

como IGP ou DO. 
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