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VINHA 

DOENÇ AS D O LENH O E C IG ARR INH A D A 
FL AVESC ÊNCIA DOUR AD A (Scapoideus titanus  
BALL .) .  
Proceda à retirada e queima das videiras 
mortas/atacadas e dos restos da poda, em particular 
nas vinhas onde se tenham detetado focos de 
doenças do lenho. 

Esta prática cultural deve também ser implementada 
nas vinhas localizadas em freguesias onde se tenha 
detetado a presença da cigarrinha da flavescência 
dourada. 
Até ao momento este inseto foi detetado nas 
freguesias anteriormente designadas de: Antes, 
Casal Comba, Mealhada, Pampilhosa, Vacariça, 
Ventosa do Bairro, Aguim, Arcos, Óis do Bairro, S. 
Lourenço do Bairro, Tamengos, Sepins, Botão, 
Souselas, Torre de Vilela e S. João do Campo. 

COCH ON ILH AS-  TR AT AM ENT O D E INVERN O  
Nas vinhas onde se tenha detetado a presença de 
cochonilhas, efetue um tratamento inseticida à base 
de óleo de Verão antes da rebentação. O tratamento 
deve ser localizado, dirigido apenas aos focos 
existentes na parcela e, preferencialmente, após o 
descasque das videiras atacadas. 

POMÓIDEAS – PEREIRAS E MACIEIRAS 

FORM AS H IBERN ANT ES DE INSETOS E ÁC AR OS  
Nos pomares onde se tenham verificado 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  
As previsões meteorológicas apontam para condições 
climáticas que, face à 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 as intervenções sempre pela zona do pomar 
com ausência ou 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. 

 Desinfete/limpe máquinas e equipamentos. 

 Nos pomares onde se detetou a 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 AFR IC AN A DOS CIT RIN OS –  Trioza 
erytreae  (Del Guercio) 
Este organismo de quarentena, listado no Anexo I da 
lista da OEPP, foi recentemente detetado na 
freguesia de Esmoriz, no concelho de Ovar. 

Trata-se de um inseto picador-sugador que tem como 
hospedeiros exclusivos plantas da família das 
Rutáceas, da qual fazem parte os citrinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 



 

Para além de causar importantes estragos diretos, 
este inseto é vetor da bactéria que causa o declínio e 
morte prematura dos citrinos. Esta doença 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. 

Face ao risco fitossanitário alerta-se todos os 
proprietários de plantas de citrinos inseridos nas 
freguesias de Esmoriz, Cortegaça e Maceda da 
obrigatoriedade de implementar as seguintes 
medidas: 
 podas severas nas plantas atacadas, 
 queima do material cortado e 
 tratamentos fitossanitários com inseticidas 

homologados para o efeito, 

 É proibido movimentar material vegetal de 
citrinos, exceto frutos, até o inseto ser erradicado 
do local. 

Em outros locais, 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 
ESCARAVELHO DA PALMEIRA 
Continuamos a registar um aumento significativo do 
número de exemplares de palmeira, em particular 
Phoenix sp., que apresentam sintomas evidentes de 
ataque da praga. 

Sendo esta uma época de menor atividade do inseto, 
importa ter em conta a implementação de algumas 
medidas que limitem a sua disseminação e dispersão, 
tais como:  

PALMEIRAS SÃS 
 podar só as folhas secas evitando podas 
excessivas, tipo “ananás”;  
 os cortes devem ser lisos e não lascados;  
 realizar a poda, de preferência de novembro a 
fevereiro. 

PALMEIRAS COM SINTOMAS LEVES OU POUCO INFESTADAS 
(EM RECUPERAÇÃO) 
 Poda sanitária com eliminação de todas as folhas 
que apresentem orifícios ou galerias provocadas 
pela atividade das larvas;  
 limpeza de toda a parte afetada da palmeira até 
chegar aos tecidos sãos; 
 os restos da poda devem ser triturados no local ou 
colocados em sacos de plástico e imediatamente 
transportados para o aterro autorizado, para 
destruição por queima, trituração ou enterramento; 
 efetuar um tratamento preventivo nas palmeiras sãs 
ou sem sintomas que se encontram na zona 
envolvente dos exemplares afetados. 

PALMEIRAS MUITO INFESTADAS OU MORTAS (PARA ABATE 
E DESTRUIÇÃO) 

As palmeiras cuja infestação se encontra numa fase 
avançada e que não têm capacidade de recuperação, 
deverão ser abatidas no mais curto espaço de tempo. 
 Efectuar um tratamento prévio com produto 
fitofarmacêutico homologado (CONFIDOR CLASSIC, 
VERTIMEC 018 EC ou ACTARA 25 WG), para evitar 
a dispersão dos insetos adultos no momento do 
abate (este tratamento pode ser dispensado se o 
abate for efetuado de Novembro a Fevereiro); 
 proteção e isolamento da zona, estendendo um lona 
ou plástico no chão para recolha dos resíduos 
resultantes do abate;  

 limpeza da zona e destruição dos resíduos e 
materiais resultantes do abate no local ou o seu 
transporte em camião fechado ou coberto com uma 
lona ou rede que evite o risco dispersão de insetos 
durante o mesmo, para um local autorizado; 
 proceder à sua rápida destruição por queima, 
trituração ou aterro a pelo menos 2 metros de 
profundidade. 

 

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

Nota: 
Em anexo a esta circular seguem: 

 Ficha de inscrição na Estação de Avisos da Bairrada para o ano 2016. 
 Ficha Técnica – Psila Africana dos Citrinos 

http://www.bolsanacionaldeterras.p

