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VINHA 
O Instituto Português do Mar e Atmosfera prevê 
períodos de céu muito nublado para o fim da corrente 
semana. Face a esta previsão, importa prevenir a 
instalação de míldio tardio a nível foliar, que pode 
comprometer o equilíbrio vegetativo da planta durante 
o processo de maturação dos cachos. Sugere-se 
assim, a aplicação de um fungicida à base de cobre, 
aproveitando-se o efeito deste ao nível do 
atempamento das varas e no combate à podridão 
cinzenta. 

PODR ID ÃO CINZENT A  
Nas parcelas/castas onde esta doença origina 
prejuízos de forma habitual, aconselha-se a realização 
de um tratamento 3 a 4 semanas antes da vindima. 

TR AÇ A D A UV A  
Já teve início o voo da 3ª geração, no entanto, as 
elevadas temperaturas têm, de maneira geral, 
originado uma elevada mortalidade das posturas. 
Nas parcelas/castas onde se verifica um histórico de 
ataques deste inimigo, aconselha-se a observação 
de 100 cachos (2 x 50 cepas), procedendo à 
realização de tratamento apenas se for atingido o 
nível económico de ataque (1 a 10 % dos cachos 
atacados). 

POMÓIDEAS – PEREIRAS E MACIEIRAS. 
AR ANHIÇ O VERMELH O  

A persistência de temperaturas elevadas é propícia ao 
desenvolvimento deste inimigo. Mantenha a vigilância 
do pomar. 

B ICH AD O D A FRUT A  
Ainda se registam capturas nas nossas armadilhas e 
as condições são propícias ao desenvolvimento desta 
praga. Mantenha o pomar protegido. 

MOSC A DO MEDITERR ÂN EO  
Apesar do número de capturas contabilizadas nas 
nossas armadilhas ser muito baixo, a presença de 
adultos representa, só por si, um risco para os frutos. 
Face ao exposto, recomenda-se a vigilância do pomar 
e a adoção de uma estratégia de controlo da praga 
que conjugue os diversos meios de luta 
disponíveis, dando preferência aos meios não 
químicos. 

PEQUENOS FRUTOS E OUTRAS FRUTEIRAS 
DROSÓFIL A D A AS A M ANCH AD A 

Dado o grande número de frutos/frutas passíveis de 
serem atacados por esta praga, é importante 
implementar, de modo persistente, um conjunto de 

medidas culturais que promovam a diminuição dos 
níveis populacionais. 
Refere-se, em particular, a retirada e destruição dos 
frutos estragados e/ou sobre maduros da parcela e a 
eliminação de espécies espontâneas hospedeiras 
existentes na sua proximidade. A fruta retirada deve 
ser enterrada a mais de 20 cm com solarização do 
local durante 1 semana. 

OLIVAL  
MOSC A D A AZ EIT ON A  

Embora se continuem a registar capturas nas 
armadilhas colocadas nos nossos POB’s, temos 
contabilizado uma reduzida viabilidade das jovens 
formas larvares. 
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 deve proceder à realização do 
tratamento. 

CITRINOS 
P IOLH O NEGR O D OS C ITR IN OS –  TOXOPTER A 
CIT RICID US  K IRK ALD I  

Observe o seu pomar ou as suas árvores de citrinos, 
em particular se os mesmos se encontrarem 
localizados nos concelhos de Anadia, Aveiro, 
Cantanhede, Ílhavo, Oliveira do Bairro e Sever do 
Vouga, caso observe a presença de piolho negro 
efetue de imediato um tratamento. Utilize um 
inseticida homologado com base numa das seguintes 
substâncias activas: acetamiprida, azaridactina (MPB), 
flonicamida, lambda-cialotrina, primetrozina, 
pirimicarbe ou tiametoxame. 

DADA A PROXIMIDADE DA ÉPOCA DE 
COLHEITA ESTEJA ATENTO AO 

INTERVALO DE SEGURANÇA 
DOS PRODUTOS A APLICAR. 

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 tal, deve dirigir-se àqueles serviços para proceder à respetiva inscrição. 

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

http://www.bolsanacionaldeterras.p

