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VINHA 

DOENÇ AS D O L ENH O –  MEDID AS PR EVENTIVAS  
Nas vinhas onde se tenham detetado sintomas 
de doenças do lenho, retire e queime as 
videiras mortas/atacadas e os restos da poda. 

COCH ON ILH AS-  TR AT AM ENT O D E INVERN O  
Nas parcelas onde a praga está presente, 
proceda ao descasque das videiras atacadas. 
Retire e destrua este material de imediato. 

Antes da rebentação, efetue um tratamento 
inseticida à base de óleo de Verão. O 
tratamento deve ser localizado, dirigido apenas 
aos focos existentes na parcela. 
C IG ARRINH A D A FL AVESCÊNCIA D OUR AD A 
(SCAPHOIDEUS TITANUS BALL .) . 

Tendo em vista a contenção da dispersão da 
cigarrinha vetor da doença da Flavescência 
Dourada, Scaphoideus titanus Ball , e uma vez 
que a sua propagação se faz por ovos que 
deposita na madeira de videira com 2 ou mais 
anos, recomendamos a queima da lenha de 
poda resultante de todas as vinhas situadas 
nas seguintes freguesias: 

 

Concelho Freguesias 

Mealhada União de Freguesias de Mealhada, 
Ventosa do Bairro e Antes; Casal 
Comba; Vacariça; Pampilhosa. 

Anadia União de Freguesias de Arcos e 
Mogofores; União de Freguesias de 
Tamengos, Aguim e Óis do Bairro; 

S. Lourenço do Bairro. 

Cantanhede União de Freguesias de Sepins e 
Bolho. 

Coimbra União de Freguesias de Botão e 
Souselas; União de Freguesias de 

Trouxemil e Torre de Vilela; S. João 
do Campo. 

 

E porque a doença da Flavescência Dourada 
pode ser disseminada através da utilização de 
material de propagação vegetativo (estacas, 
varas, garfos, porta-enxertos, enxertos-prontos) 
infetado, recomenda-se a utilização de 
material vegetativo certificado, e assim, 
obrigatoriamente, portador de etiqueta de 
certificação (etiqueta branca - material de 
categoria base; etiqueta azul – material de 
categoria certificado; etiqueta laranja – material 
de categoria standard), independentemente de 
nacional ou oriundo de país estrangeiro. 

POMÓIDEAS – PEREIRAS E MACIEIRAS 

FORM AS H IBERN ANT ES DE INSETOS E ÁC AR OS  

Nos pomares onde se tenham observado 
ataques de aranhiço vermelho, cochonilha de 
S. José e/ou afídeos (piolhos) recomenda-se a 
realização de um tratamento com um inseticida 
à base de óleo de Verão, o mais próximo 
possível da rebentação e a alta pressão, 
molhando bem as árvores. 

ACTINÍDEA – KIWI 

PSA  D O K IWI  

A existência de feridas resultantes da queda da 
folha, da poda e do frio, representam um risco 
potencial elevado de instalação e disseminação 
da doença, em particular se a bactéria já se 
encontrar presente no pomar. 

Não existindo meios de luta curativos, importa 
adotar, de forma persistente, medidas que 
atuem ao nível da prevenção da instalação e 
disseminação da doença pelo pomar ao longo 
de todo o ciclo vegetativo da planta. 

Recomenda-se a implementação de medidas 
preventivas: 

 Inicie a operação de poda, assim como todas as 
outras operações culturais, pelos pomares sem 
sintomas da doença. 

 Nos pomares com presença da doença, inicie 
sempre todas as intervenções culturais pela zona 
do pomar com menor expressão da doença. 

 Arranque e queime as plantas mortas. 



 A lenha de poda, deve ser destruída pelo fogo. 
Não deve ser deixado no pomar, nem destroçada, 
nem incorporada no solo. 

 Limpe e desinfete as máquinas e os equipamentos. 

 Nos pomares com presença da doença, sugere-se 
a realização de tratamentos com um dos produtos 
homologados à base de cobre. Estes tratamentos 
devem ter em conta a especificidade de época e 
número de aplicações dos produtos a seleccionar 
e ter presente que estes apenas têm uma ação 
bacteriostática - não matam a bactéria. 

CITRINOS 
PSIL A AFRIC AN A D OS CIT RIN OS –  TR IOZ A  
ERYTR EAE  (DEL  GUERCIO)  
Este organismo de quarentena, listado no 
Anexo I da lista da OEPP, é um inseto picador-
sugador que tem como hospedeiros exclusivos 
plantas da família das Rutáceas, da qual fazem 
parte os citrinos. 

Para além de causar importantes estragos 
diretos, este inseto é vetor da bactéria que 
causa o declínio e morte prematura dos citrinos 
– doença denominada de Citrus Greening ou 
enverdecimento dos citrinos. 

A doença, não detetada na Europa, é 
considerada uma das mais graves e destrutivas 
doenças dos citrinos, podendo inviabilizar 
totalmente a sua produção. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso detete a presença deste inimigo ou a 
presença de sintomas suspeitos, contacte de 
imediato os serviços regionais da 
DRAPCentro  ou a Estação de Avisos da sua 
área. 

PALMEIRAS 
ESC AR AVELH O D A P ALMEIR A 
A progressão da praga é evidenciada pelo 
número de exemplares de palmeira, em 
particular Phoenix sp., que apresentam 
sintomas evidentes de ataque da praga.  

Esta é a época do ano de menor atividade do 
inseto e a mais favorável para a implementação 
de medidas de controlo da praga, tais como: 

 o abate/destruição de plantas doentes; 

 a realização de podas sanitárias ou de limpeza de 
folhas velhas; 

 o material resultante destas operações deve ser 
destruído pelo fogo o mais breve possível; 

 a aplicação de métodos de luta biológica, pela 
aplicação de nemátodos entomopatogénicos 
(Steinema feltiae sp. E Heterorhabditis bacteriophora) 
assim como o quitosano – N-acetilglucosamina.  

Para informações complementares sugerimos a 
consulta eda ficha técnica sobre a praga 
publicada na página da DRAPCentro - 
http://www.drapc.min-
agricultura.pt/base/documentos/escaravelhoma
da.pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sintomas de trioza em folhas – DRAPC 2015 (Vanda Batista) 

RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA ESTAÇÃO DE 
AVISOS DA BAIRRADA 

 

A Estação de Avisos da Bairrada deseja a todos um 
bom Ano agrícola, agradecendo o interesse 
manifestado na informação divulgada através das 
nossas circulares de avisos. 

Estamos a iniciar a campanha enviando, em anexo, a 
ficha de inscrição para o ano de 2017, que deve 
preencher e remeter para os nossos serviços. 

 

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

http://www.drapc.min-
http://www.bolsanacionaldeterras.p

