
 

 

azoxistrobina Quadris (SYNGENTA)
Quadris Max (SYNGENTA)
Tagus F (SELECTIS)
Trunfo F (ASCENZA)

ditianão+fosfonatos de potássio Envita (BASF)
enxofre DIVERSOS

Follet 80 WG (AGROTOTAL)
Follow 80 WG (SHARDA )
Folpec 50 SC (ASCENZA)
Solofol (BELCHIM) (data limite de comercialização: 09-05-2022)

folpete + fosetil-alumínio Rhodax Flash (BAYER)
metirame Polyram DF (BASF)
metirame + piraclostrobina Cabrio Top (BASF)

Mavita 250 EC (ADAMA)
Score 250 EC (SYNGENTA)
Zanol (AGROTOTAL)

Fonte: SIFITO (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos)

Antes de aplicar um produto fitofarmacêutico leia atentamente o rótulo,
 e verifique se a finalidade desejada consta do rótulo.

Substância(s) Activa(s)

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À BOTRIOSFERIOSE (Botryosphaeria spp.) 2022

Nome comercial (Empresa Comercializadora)

difenoconazol

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À ESCORIOSE (Phomopsis viticola) 2022

Substância(s) Activa(s)

azoxistrobina + folpete

Nome comercial (Empresa Comercializadora)

folpete

 
 
 
 

Famílias Químicas dos Fungicidas Homologados para a Escoriose da Videira 
Famílias químicas (grupo) 
substâncias ativas 

Observações 

Estrobilurinas (QoI) 
azoxistrobina, piraclostrobina 
Oxazolinideniona (QoI) 
famoxadona 
Imidazolinona (QoI) 
fenamidona 

Não efetuar mais de 3 tratamentos anuais, e no total das doenças, com este ou 
outro fungicida do grupo dos QoI. 

Fosfonato 
fosetil de alumínio, fosfonato de potássio 

Seguir as restrições indicadas nos rótulos. Os produtos com base em fosetil têm 
restrições ao número de tratamentos, na sequência da avaliação de resíduos, 
devendo realizar no máximo 4 tratamentos no total dos fungicidas com fosetil, 
fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio, autorizados para a cultura. 
Não se aconselha a mistura com produtos à base de cobre ou adubos foliares 
contendo azoto. 

Ftalimidas 
folpete 

Não aplicar em videiras para uvas de mesa (só em alguns produtos). Em uvas 
para vinificar respeitar o intervalo de 42 dias, entre a última aplicação e a 
colheita, para evitar atrasos na fermentação. 
Sem limitações no número de tratamentos. 

Quinonas 
ditianão 

Fungicida multi-sitio, sem limitações no número de tratamentos. 

Ditiocarbamatos 
metirame, propinebe 

Não efetuar mais de 4 tratamentos anuais, no conjunto dos fungicidas do grupo 
dos ditiocarbamatos. 

IBE (DMI) 
difenoconazol, miclobutanil, penconazol, 
tebuconazol, tetraconazol 

Tratar a partir dos cachos visíveis, não efetuando mais de 3 tratamentos anuais 
com fungicidas DMI posicionados antes do fecho dos cachos e alternando o seu 
uso com fungicidas com outro modo de ação. 

Inorgânico 
enxofre 

Enxofre em pó: máximo 30 kg/ha. 
Outras formulações: doses variadas. 

 


