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POMÓIDEAS – PEREIRAS E MACIEIRAS. 
PEDRADO 

Durante a queda das folhas, em particular nos 
pomares onde se tenham observado ataques de 
pedrado, sugere-se a aplicação de uma calda à 
base de ureia a 5% como forma de reduzir a 
quantidade de inóculo hibernante. 

Direcione calda para a árvore e para folhas já 
caídas no chão, tratando ao início e a meio da 
queda das folhas. 

ARANHIÇO VERMELHO  
As condições climatéricas que se fizeram sentir 
propiciaram um aumento significativo deste 
inimigo em alguns pomares/árvores. 

Nas parcelas atacadas e onde ainda se 
contabilizam 45 a 50% de folhas ocupadas com 
formas móveis, recomenda-se a realização de 
um tratamento após a colheita. 

Utilize um acaricida de ação adulticida, pretende-
se reduzir a população de fêmeas e, 
consequentemente, a população hibernante ( 
ovos de Inverno). 

MEDIDAS PROFILÁTICAS  

A implementação de medidas culturais ao nível 
da parcela é fundamental numa estratégia 
integrada de controlo a pragas e doenças. 

Promova a limpeza do pomar, retire os frutos 
caídos, não deixe frutos nas árvores. 

PEQUENOS FRUTOS E OUTRAS FRUTEIRAS 
DROSÓFILA DA ASA MANCHADA  

Tendo em conta o grande número de 
frutos/frutas passíveis de serem atacados por 
esta praga, importa continuar a implementar 
medidas culturais que promovam a diminuição 
dos níveis populacionais. 

Dada a nocividade desta praga nas plantações 
de pequenos frutos (p.e. amoras, framboesas, 
mirtilos), recomenda-se a retirada e destruição  
dos  frutos  estragados e/ou em sobrematuração 

 

 

destas e de todas as fruteiras  suscetíveis a esta 
praga (p.e. pêssegos, nectarinas, uvas, 
dióspiros), assim como a eliminação de espécies 
espontâneas hospedeiras que se encontrem na 
proximidade das parcelas em produção. 

OLIVAL  
MOSCA DA AZ EITONA 

O número de capturas nas armadilhas colocadas 
nos nossos POB’s tem sido significativo, 
observando-se um aumento do número de 
azeitonas picadas, com posturas e larvas vivas, 
em particular nos olivais não tratados. 

Sugere-se a vigilância do olival, só procedendo à 
realização de tratamento caso se atinja o nível 
económico de ataque (NEA). 

Para tal observe 100 frutos ( 5 frutos x 20 
árvores),  caso contabilize mais de 1% dos 
frutos com formas vivas, no caso da azeitona 
para conserva, ou 8 a 12% dos frutos com 
formas vivas, no caso de azeitona para azeite, 
deve proceder à realização do tratamento. 
GAFA E OLHO DE PAVÃO 

As previsões meteorológicas apontam para a 
ocorrência de alguma instabilidade climática, 
com probabilidade de queda de precipitação a 
iniciar no fim de semana. 

Aconselha-se a realização de um tratamento, de 
preferência, antes da chuva. Para tratamento 
em simultâneo a estas duas doenças, utilize um 
fungicida homologado à base de hidróxido ou de 
oxicloreto de cobre. 

Caso apenas pretenda efetuar tratamento para 
a gafa, pode também utilizar fungicidas à base 
das substâncias ativas: sulfato de cobre e calco 
(mistura bordalesa), sulfato de cobre tribásico 
ou trifloxistrobina. 

 



XYLELLA FASTIDIOSA 
A Xylella fastidiosa é uma bactéria de 
quarentena que ataca uma extensa lista de 
hospedeiros, nomeadamente: videira, oliveira, 
citrinos, carvalhos e em algumas espécies de 
aptidão ornamental. 

Os primeiros sintomas surgem ao nível das 
folhas que apresentam queimaduras marginais, 
ficando com aspecto queimado (castanhas). 
Segue-se a morte dos ramos de suporte, 
sobrevindo o rápido declínio e morte da 
totalidade da planta. 

Caso detete sintomas suspeitos, contacte a Estação de Avisos, em particular no caso de jovens plantações de 
olival e/ou vinha instaladas com material vegetal proveniente de Itália. 

 

DADA A PROXIMIDADE DA ÉPOCA DE COLHEITA ESTEJA ATENTO AO INTERVALO 
DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS A APLICAR. 

CITRINOS 
PSILA AFRICANA DOS CITRINOS -  TRIOZ A ERYTREAE (DEL GUERCIO)  

Este pequeno inseto, listado no Anexo I da lista da OEPP, tem como hospedeiros a família das Rutáceas, na qual 
se encontram os citrinos.  

 
Fonte: DRAPN in Circular nº1/2015 da Estação de Avisos de Entre Douro e Minho 

As picadas de alimentação originam galhas e deformações 
nas folhas que adquirem um aspeto atrofiado, encarquilhado 
e ficam amareladas, levando ao enfraquecimento da árvore 
e a uma diminuição da quantidade e qualidade da produção. 

No entanto, o principal problema deste inseto é ser vetor da 
bactéria Candidatus Liberibacter africanus, causadora da 
doença denominada citrus greening disease (ou 
Huanglongbing), que origina um intenso enfraquecimento e 
morte da árvore. Doença ainda não detetada na Europa. 

Caso detete nas suas árvores algum sintoma que se 
afigure suspeito deste inseto, agradecemos que 
contacte, com a maior brevidade possível, os serviços 
da Direção Regional de Agricultura ou a Estação de 
Avisos da sua zona. 

 

 

SR. AGRICULTOR, 

A partir de 26 de novembro de 2015, para aplicar produtos fitofarmacêuticos deve possuir habilitação de Aplicador de Produtos 
Fitofarmacêuticos comprovada por cartão de aplicador. 

Se ainda não estiver habilitado e a sua data de nascimento seja anterior a 16 de abril de 1948, pode frequentar uma ação de formação realizada 
por uma entidade acreditada para o efeito (lista em anexo) ou submeter-se a uma prova de avaliação de conhecimento. 

No caso de optar por realizar uma prova de avaliação de conhecimento, informamos que o pode fazer através do serviço regional da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Centro da sua área de residência. 

 
Para mais informações, consultar o site http://www.bolsanacionaldeterras.pt ou 
qualquer serviço do Ministério da Agricultura e do Mar. 


