
FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO NEGRA (BLACK-ROT) DA VIDEIRA EM 2021 

Substância ativa Designação comercial Observações MPB 
I.S. 

(dias) 
Modo de ação 

azoxistrobina   
(estrobilurina) 

QUADRIS (SYNGENTA) 

Não efetuar mais de 3 tratamentos, 
por ano e no total das doenças; 

combate simultaneamente o míldio 
e o oídio 

NÃO 

21 

Penetrante com 
mobilidade  

translaminar e lateral/ 
Preventivo/ Anti-

esporulante e com 
alguma atividade 

curativa 

Amissulbrome + mancozebe 
(sulfonamida 
+ditiocarbamato) 

MOONLIGHT (UPL) 
Usar apenas na luta conjunta anti-

mildio 
28 

Penetrante /superfície / 
preventiva  

azoxistrobina+folpete  

(estrobilurina + ftalimida) 

QUADRIS MAX (SYNGENTA) 

Não efetuar mais de 3 tratamentos, 
por ano e no total das doenças; 

combate simultaneamente o míldio 
e o oídio ; Não aplicar em videiras 

de uva de mesa 

28* 

Superfície/  Penetrante 
com mobilidade  

translaminar e lateral/ 
Preventivo/ Anti-

esporulante e com 
alguma atividade 

curativa 

TAGUS F (SELETIS) 

TRUNFO F (ASCENZA) 

cimoxanil + metirame 
(acetamida + 
ditiocarbamato) 

AVISO DF (BASF) 
Não efetuar mais de 3 tratamentos, 
por ano com este ou outro produto 

do grupo de ação. 
35 

Superfície/ penetrante 
translaminar/ 

Preventivo/Curativo/  

cobre (hidróxido + 
oxicloreto) (inorgânico) 

CLARUS SC  (ISAGRO ) Não ultrapassar a dosagem de 4 KG 
de cobre/ha/ano no mesmo solo 

agrícola 
SIM 21 Superfície/preventivo 

CUPRANTOL DUO (ISAGRO ) 

cresoxime-metilo 
(estrobilurina) 

DECIBEL ( SELECTIS) 

Não efetuar mais de 3 tratamentos, 
por ano e no total das doenças; 

combate simultaneamente o oídio 

Não 35 

Penetrante-
Translaminar e ação de 

vapor/ .Preventivo/ 
curativo/ anti-

esporulante 

STROBY WG (BASF) 

Não 

42*/35** 

SUGOBY (LAINCO) 
35 

QUIMERA (EPAGRO) 

cresoxime-
metilo+penconazol 
(estrobilurina + triazol) 

ARRIOSTA (SELECTIS) 80* 

KSAR VITIS (ASCENZA)  80*/35** 

difenoconazol (triazol) 

SCORE 250 EC (SYNGENTA) 

Não efetuar mais de 2 a 3 
tratamentos, por ano com este ou 
outro produto do grupo dos DMI, 

no conjunto das doenças/ano 
(consultar rótulo) 

21 
Mobilidade 

localizada/Translaminar 
/ .Preventivo/ curativo 

MAVITA 250 EC (ADAMA)  

ZANOL (AGCHEM) 

INVICTUS (SELETIS) 

CERIMONIA (ASCENZA) 

difenoconazol+ 
espiroxamina(triazol+ 
morfolina) 

SPiROX D ( ARISTA) 
Não efetuar mais de 3 tratamentos, 

por ano 
35 

Sistemia 
localizada/Translaminar
/Sistémico/ .Preventivo/ 

curativo 

Ditianão + fosfanato de 
potássio (quinonas + ácido 
fosfórico) 

ENVITA (BASF) 

Realizar no máximo 4 aplicações 
por campanha, previne 

simultaneamente míldio e 
escoriose 

42 
Preventivo/superfície/si

stémico com ação 
preventiva 

Dimetomorfe + mancozebe 
(grupo caa + ditiocarbamato) 

ACROBAT M DG (BASF) 
Não efetuar mais de 3 tratamentos, 
por ano com este produto ou outro 

do grupo CAA 
28 

Penetrante/Superfície/P
reventivo/ curativo na 

fase inicial/ anti-
esporulante 

fenebuconazol (triazol) 
INDAR 5 EW (DOW LUSSSEM) 

Não efetuar mais de 3 tratamentos, 
por ano com este ou outro DMI, no 

conjunto das doenças; combate 
simultaneamente o oídio 

28* 

Sistémico- com sistemia 
ascendente/ Preventivo 

/Curativo IMPALA (IQU AGRO) 

folpete (ftalimida) 

FOL-HITEC (AGGCHEM) Não efetuar mais de 8 aplicações 
por ano. Fungicidas que contenham 

folpet na sua composição, não 
poderão ser utilizados em uvas de 
mas*, ou em alguns casos apenas 
até à floração (consultar o rótulo) 

Superfície/ Preventivo 
FLEXI 80 WG (SHARDA) ) 

FOLLET 80 WG (SHARDA)  

FOLLOW 80 WG (SHARDA) 

Folpet + Piraclostrobina ( 
ftilamina+estrobilurina qol) 

CABRIO STAR (BASF) 

Não efetuar mais de 3 tratamentos, 
por ano com este ou outro QolI, no 

conjunto das doenças.; combate 
simultaneamente o oídio  e míldio. 

Não efetuar mais que dois 
tratamentos consecutivos 

42* 
Superfície/penetrante 

translaminar/Preventivo
/ curativo. 

mancozebe 
(ditiocarbamato) 

 
MANCOZEB 80 VALLÉs (IQV AGRO 
PT) 
 
 

Não efetuar mais de 4 tratamentos, 
por ano; utilizado simultaneamente 
na prevenção do míldio da vinha 

Não 28 Superfície/ Preventivo 

http://www.drapn.mamaot.pt/drapn/prod_agric/manual.php
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/azoxistrobina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/azoxistr_folpete.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cresoxime-metilo+penconazol.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/cresoxime-metilo+penconazol.htm


Estação de Avisos de Entre Douro e Minho                                                                                           Fonte: sifito.dgav.pt (consulta em 22/1/20201) 

LEGENDA: MPB – Modo de produção biológico;  I.S. – Intervalo de segurança *uvas para vinificação/**Uvas de mesa 

A informação apresentada não dispensa a consulta do Rótulo/Ficha Técnica dos produtos. 

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO NEGRA (BLACK-ROT) DA VIDEIRA EM 2021 ( CONCLUSÃO) 

Substância ativa Substância ativa Observações MPB 
I.S. 

(dias 
Modo de ação 

Mancozebe (ditiocarbamato) 

CAIMAN WP (EPAGRO) 

Não efetuar mais de 4 tratamentos, 
por ano; utilizado simultaneamente 

na prevenção do míldio da vinha 
Não aplicar mais de 4 Kg de 

Cu/há/ano 

NÃO 

28 Superfície/ Preventivo 

DITHANE M-45 (INDOFIL) 

MANZATE DG (IQV AGRO PT) 

MANCOZAN (BAYER) 

MANFIL 80WP (AGROBASE) 

VANDOZEB GD (UPL IBERICA) 

MANZATE (UPL) 

MANGAZEB(AGROBASE) 

VANDOZEB D 80 PM (UPL IBERICA) 

MILTANE MICRO (SELECTIS) 

MILTANE MICRO  WG (SELECTIS) 

MANFIL 75 WG (AGROBASE) 

MANCOZEBE SELECTIS 

MANCOZEBE SAPEC 

FUNGITANE AZUL WP (SPICAM PT) 

FUNGITANE WP (SPICAM PT) 

DITHANE NEOTEC (LUSOSEM) 

STEP WG (ACENZA) 

STEP 75 WG (SAPEC) 

MANCOZEB ASCENZA 

UNIZEB (CEREXAGRI) 

MANZENE WG (AGROTOTAL) 

TRIMANOC WG (UPL) 

MILTANE MICRO WG (SELECTIS) 

SABERO MANCOZEB 80 (SABERO) 

mancozebe+metalaxil-M  

(ditiocarbamato + fenilamida)  

MILDOR GOLD MZ (AGCHEM) Proteção simultânea contra o 
míldio; não efetuar mais de 2 
tratamentos por ano com este 

produto 

56*/28** 
Superfície/ Sistémico/ 
Preventivo/ Curativo/  RIDOMIL GOLD MZ PÉPITE 

(SYNGENTA) 

metirame+piraclostrobina  

(ditiocarbamato + estrobilurina) 
CABRIO TOP (BASF)  

Não efetuar mais de 3 tratamentos 
por ano; combate 

simultaneamente o míldio, o oídio 
e a escoriose 

56 

Superfície/ Penetrante 
com mobilidade 

translaminar 
Preventivo/ Curativo 

miclobutanil (triazol 

SELECTANE ( INDOFIL) 

Não efetuar mais de 3 tratamentos 
por ciclo cultural,  Trata 

simultaneamente o oídio 

15 

Sistémico /Preventivo/ 
Curativo 

SYSTHANE ECOZOME (LUSOSEM) 

14 

RALLY PLUS (DOW AGRO.) 

SYSTHANE STAR (DOW AGRO.)  

LICORNE (DOW)  oidio 

MISHA 20 EW (SHARDA / NUFARM)  

miclobutanil + nafta de 
petróleo (triazol+óleo 
mineral) 

BRIK 20 EW (C.Q.MASSÓ SA) oidio 

MICLOTOP 20EW (SHARDA)  

miclobutanil (triazol) + 1,2-
Benziosotiazol -3(2H)-ONA 

SYSTHANE 25 

Tebuconazol (triazol) 

KADIMA (ROTAM) 
Não efetuar mais de 3 tratamentos 

por ano; combate 
simultaneamente, o oídio  

14 
Sistémico/ /Preventivo 

/Curativo 
DIVINUS (ROTAM) 

UliSSES (JOVAGRO) 

tebuconazol+trifloxistrobina 
(triazol + estrobilurina) 

FLINT MAX (BAYER)  

Não efetuar mais de 3 

tratamentos., tem ação 
simultânea anti-oídio 

35 

Sistémico/Penetrante 
com mobilidade  

translaminar e lateral e 
ação de vaporl/ 

Preventivo/curativo/  

trifloxistrobina  

(estrobilurina ) 

CONSIST (BAYER) 
; Não efetuar mais de 2 

tratamentos, por ano e no total das 
doenças;    

Penetrante com 
mobilidade  

translaminar e lateral e 
ação de vaporl/ 

Preventivo/curativo/  
FLINT (Bayer) 

http://www.dgadr.pt/?cr=14505
http://www.drapn.mamaot.pt/drapn/prod_agric/manual.php
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/mancozebe_metalaxil-M.htm
http://www.dgav.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/metirame_piraclostrobina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/tebuconazol+trifloxistrobina.htm
http://www.dgadr.pt/docs_pdf/RÓTULOS/0224.pdf
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/trifloxistrobina.htm

