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Vinha 

Escoriose americana 

A escoriose americana é uma doença causada por 

um fungo que, se não for controlado 

devidamente, poderá causar graves danos na 

vinha ao provocar fendimentos mais ou menos 

profundos nos entrenós da base dos pâmpanos e 

conduzir á “desnoca” e ao deficiente 

abrolhamento. 

A luta contra esta doença deve ser essencialmente 

preventiva, utilizando garfos sãos nas enxertias e 

eliminando, através da poda e queima, as varas 

que apresentem sintomas (fig. 1). 

 

Fig. 1 – Pequenas lesões negras, mais ou menos profundas, nos 

entrenós da base dos pâmpanos. 

A existência de focos da doença na vinha e a 

ocorrência de chuva na fase inicial do ciclo 

vegetativo da videira, favorecem o seu 

desenvolvimento, pelo que, para além destas 

medidas de luta culturais, se deve recorrer à 

utilização de produtos químicos. 

 

 

 

 

 

Os tratamentos devem ser efectuados a seguir à 

rebentação e pode optar por uma das seguintes 

alternativas: 

- efectuar um único tratamento no estado 

fenológico D, (saídas das folhas) utilizando um 

fungicida simples, azoxistrobina ou as misturas 

de folpete + fosetil de alumínio, azoxistrobina + 

folpete, metirame + piraclostrobina e ditianão + 

fosfonatos de potássio; ou 

- efectuar dois tratamentos; - um no estado 

fenológico D e outro com a vinha no estado 

fenológico E (folhas livres), utilizando um dos 

seguintes fungicidas: - enxofre, folpete, 

mancozebe, metirame, ou as misturas  metirame 

+ piraclostrobina e ditianão + fosfonatos de 

potássio. 

 

Escoriose europeia 

O ataque do fungo provoca cloroses entre as 

nervuras, que se transformam em necroses, de 

coloração uniforme em toda a sua superfície. 

Recomenda-se realizar um único tratamento 

contra esta doença, no estado fenológico C 

(ponta verde) / D (saída das folhas), com um 

fungicida simples; - difenoconazol.  
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