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Condicións Climatolóxicas, focos de infección e floración
O tempo que tivemos ata agora estivo dominado por noites frescas e baixas

temperaturas polo día en comparación con outros estes anos para o mes de

maio, tamén tivemos ventos de compoñente norte, polo que ademáis do

certo retraso do crecemento da planta, sobre todo no interior do país,

concretamente en Seadur (Larouco) había viñedos recén agromados na

semana do 13 de maio!, con todo os días de sol que houbo acelerou o

medre, no Baixo Miño estamos a poucos días do verdadeiro inicio da

floración ou purga.

Sobre o estado fitosanitario anunciar a aparición dos primeiros focos de

infección no Ribeiro entorno o 2728 de maio, tras as choivas anteriores, na

zona do Baixo Miño en Goián temos detectado unha segunda xeira de

infeccións polas mesmas datas, nalgún viñedo con certa proliferación de

manchas de aceite, con todo en poucas viñas, de certo na maioría dos casos

estamos falando de focos primarios. Non temos apreciado outros

problemas sanitarios de importancia.

Por parte da Estación de Fitopatoloxía teñen informado de avances de focos

de infección en mildeu o 29 de maio polo que confirmamos a necesidade de

tratar contra mildeu, aparte de engadir unha protección antioidio

Tratamentos recomendados
Recomendados ante a proximidade da floración un producto sistémico se se

teñen detectado manchas ou focos infecciosos coas seguintes materias

activas, e acompañado dos penetrantes e de contacto:

Melaxil

Fosetil Aluminio

Benalaxil

Bentiavalicarb

Estas materias citadas só voltaremos a dar un posterior tratamento despois

da floración para logo cambiar e evitar resistencias no mes de xuño que é

fundamental na prevención desta doenza.

De persistir as infeccións podemos botar mao do Dimetomorph

De non haber focos infecciosos recomendamos cimoxanilo xunto a outro

producto de contacto como cobre, mancozeb, folpet ou tiram. Tamén é

interesante o fosfito de potasio como produto alternativo.

Para ter en conta:
 Esperar á primeira mancha para tratar

 Comprobación de eficacia de tratamento aos 34 días (manchas secas)

Esperar durante a cobertura do tratamento (consideraremos como

moito 10 días)

 Os seguintes tratamentos os faremos cando teñamos condicións

secundarias de infección e se comproben en campo (manchas

esporuladas), para este caso aparte das choivas consideramos o rocío

nocturno

 Seguintes tratamentos con existencia de manchas frescas

(esporuladas).

 Comezar con contacto e penetrantes (absorción nas ceras cuticulares e

difusión traslaminar)

 Sistémicos para primaveras especialmente húmidas (máximo dous

tratamentos), priorizamos tratamentos penetrantes con capacidade de

adsorción na cera cuticular da folla e absorción traslaminar no interior

do haustorio (buratiños polas que respira a planta), o sistémico sobre

todo para protexer a floración e callado.

 Protección da floración sempre

 Os tratamentos seguintes cando condicións e observación de síntomas

en campo

Condicións teóricas: Cando o número de horas con follas molladas

multiplicado pola temperatura media é superior a 50 (nas Rías Baixas

estas condicións son case continuas durante maio, xuño e parte de

xullo)

 A partires de gran chícharo con intervalos menores e usaremos

cúpricos

 Con calor moi forte comprobar morte de esporulacións (temperaturas

moi abafantes)

 Deixar plantas testemuña sen tratar

 Ver partes metereolóxicos

 Ver o uso de calcio, potasio e fósforo en tratamentos alternativos

 Importancia das podas en verde e de ter a herba segada

 Comprobación de movemento das follas na aplicación (o mellor é o

vento furacanado dos atomizadores a motor)

 Tentar minimizar as cantidades de caldo (reducir o volume de liquido)

 Alternar as materias de contacto e sistémico nas diferentes campañas

 Aplicar xofre mollable en todas as aplicacións

 Ter claro a perigosidade que teñen as materias fitosanitarias, polo que

é imprescindible a protección persoal (traxe, gafas, luvas, botas e

mascarilla).

 Tentar dar os sulfatos á tardenoite, evitar as mañanciñas con moito

rocío e desde logo evitar as horas de sol intenso xa que o que acontece é

que os lugares onde respira a planta e polo tanto entra o sulfato están

pechadas polo hai perda de eficacia.

 Pode haber unha relación directa entre aplicación de produtos

sistémicos e penetrantes e a lonxevidade da planta, eficaces a corto

prazo máis non tanto ao longo da vida da cepa
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RESISTENCIA E INEFICACIA DOS TRATAMENTOS
Sobre o emprego de produtos sistémicos e penentrantes comentar que hai verificados episodios de

resistencia ás materias activas, debidas principalmente a dous posibles causas:

 O mildeu ten fase sexual e asexual para reproducir polo que pode ter moitas razas ou cepas na

mesma campaña e abrir posibilidade de vencer a acción das materias activas.

 A maioría das materias penetrantes e sistémicas teñen un único punto de acción molecular polo

que resultaría mais sinxelo ao patóxeno superar a acción do produto

Resistencias reportadas:

As primerias resistencias decectadas foron o metalaxilno ano 1990, posteriormente en 1993 houbo

informes de resistencia en cimoxanilo en anos problemáticos. As strobulinas tamén deron problemas

(como foi o caso do Quadris), neste caso é fundamental alternar familias. O dimetomorf é un

produto de acción específica a nivel molecular polo que pode ser vulnerable. O fosetil aluminio actúa

de diferentes modos sobre a doenza aínda que tamén pode inducir resistencias.

A ineficacia dos produtos ven dado por un emprego sistematico e sen atender as condicións do

ambiente e o propio estado da planta, debemos ir paseniñamente abandonando o sistema de

tratamentos con calendario fixo por que sempre sobreestimamos o risco de doenza, é como sempre

que vemos un día de choiva ou frío tiveramos que tomar sempre un antigripal.
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A aparición do mildeu, así como outras

doenzas viron da outra beira do océano, como

viaxeiros non desexados, froito da inevitable

trasega de sementes e plantas exóticas que os

europeos atesouraban nos seus invernadeiros e

parques botánicos. No ano 1878 inza o andazo

do mildeu por Europa, 15 anos despois do

oidio, pronto atopan unha solución, Millardet

descubre o emprego das sales de cobre despois

dunha afortunada observación. Aparecen novas

formulacións como o caldo bordelés que se

pega moito mellor ás follas, o caldo borgoñón,

o emprego do cobre de fol, etc.

Polos anos 60 so século pasado aparecen as

primeiras sustancias organometálicas de

contacto como o mancozeb, materias que

semellaban ser máis fiables que o cobre, mais

algún investigador observou que estas materias

podían cebar outras pragas como a araña

bermella. Os penetrantes e sistémicos aparecen

máis tarde, tamén as resistencias.

Investigadores italianos estudian alternativas

técnicas ao número excesivo de materias que

se empregan co sistema de calendario fixo, que

por exemplo supoñen unha media de

aplicación nas Rías Baixas de máis de 30

aplicacións de materias, cunha media de 12

voltas e 3 materias por volta. Hai unha

sobreestimación do risco, como consecuencia

estamos atiborrando a planta con materias que

non son as naturais na súa alimentación e que

a acaban debilitando.

Antigamente na Francia calculaban os monxes

que as plantas espichadas sen enxertar pudían

vivir maís de 400 anos. Cando houbo que

enxertalas con patróns americanos as plantas

podía chegar aos 125 anos. Agora estamos

comprobando que as plantacións comerciais

dos anos 80 están experimentando unha morte

anticipada das plantas, ou sexa entre 2530

anos de vida, sexa a iesca, a armillaria, o

síndrome do decaemento da madeira, tanto dá,

as plantas adiantan a súa fin.

As modernas materias fitosanitarias teñen na

maioría dos seus casos unha importante

eficacia a curto prazo, poden erradicar un

inicio do mal cando co cobre non era sempre

posible, con todo lembrar que antes con 45

mans resolvían, eran outros tempos, menos

rendementos e se callar con máis diferencias

entre campañas. Un emprego mal orientado

dos fitosanitarios vai ocasionar maiores custes,

aumentar os residuos na colleita e no medio

ambiente, vai tamén aumentar o risco de

exposición crónica a sustancias nas que se

sospeita de posible causa de graves doenzas

para as persoas.

Sen querer alarmar innecesariamente, hoxe

dispomos de coñecementos para empregar as

sustancias modernas con xeito, hai que botar

man do sentido común, observar o tempo,

conseguir unha boa atomización do produto,

evitar as derivas ao veciño e ao chan e sobre

todo protexerse, non é imcompatible para

chegar na vendima con sanas e boas colleitas.

Os nosos técnicos e técnicas




