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VINHA 

ESC ORIOSE  
A escoriose é uma doença que se manifesta pela 
presença de fendas mais ou menos profundas nos 
entrenós da base e pelo esbranquiçamento dos 
sarmentos. Como consequência pode, entre outros 
estragos, conduzir à desnoca e ao deficiente ou 
mesmo inexistente abrolhamento dos gomos da base 
das varas e dos talões, dificultando a condução da 
videira e a gestão da vegetação na parcela. 

Nas vinhas onde se tenha detetado sintomas desta 
doença, no ano anterior ou durante a poda, 
recomenda-se a adoção de uma das seguintes 
estratégias: 

Estratégia 1: Realização de um único tratamento, 
quando 30 a 40% dos gomos estiverem no estado 
fenológico D (saída das folhas), utilizando 
fungicidas homologados para o efeito com base em  
folpete + fosetil de alumínio, fosetil de alumínio 
+mancozebe, azoxistrobina, azoxistrobina + folpete 
ou metirame + piaclostrobina. 

Estratégia 2: Realização de dois tratamentos:  
primeiro no estado fenológico D saída das folhas), 
e o segundo quando 30 a 40% dos gomos estiverem 
no estado fenológico E (folhas livres), utilizando 
fungicidas com base em: azoxistrobina,  
azoxistrobina+folpete, enxofre,  famoxadona + 
mancozebe, folpete, mancozebe, metirame,  
metirame+piraclostrobina, propinebe, azoxistrobina, 
azoxistrobina + folpete ou metirame + piaclostrobina.  

POMÓIDEAS – PEREIRAS E MACIEIRAS 

FORM AS H IBERN ANT ES DE INSETOS E ÁC AR OS  
Caso não tenha efectuado o tratamento recomendado 
na circular nº1, deve proceder à sua realização o mais 
próximo possível da rebentação com um inseticida à 
base de óleo de Verão, em particular naqueles 
pomares onde se tenham verificado ataques de 
aranhiço vermelho ou de cochonilha de S. José no ano 
anterior. 

ACTINÍDEA – KIWI 

PSA  D O K IWI  
A presença da doença em pomares da Região com 
sintomas tais como: varas enegrecidas com ou sem 
exsudado alaranjado e exsudados no tronco, 
associada às previsões de baixas temperaturas, 

reforça a necessidade de implementar medidas de 
controlo da doença. 
Não existindo meios de luta curativos, importa adotar, 
de forma continua, 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 das seguintes 
medidas preventivas: 

 Inicie sempre qualquer intervenção no pomar pela 
zona do pomar com ausência ou menor expressão da 
doença. 

 Arranque as plantas mortas e elimine as varas doentes. 
 A madeira doente (plantas e varas doentes), deve ser 

destruída pelo fogo. Não deve ser deixada 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 têm apenas uma 
ação bacteriostática - não matam a bactéria. 

OLIVAL 

OLHO DE PAV ÃO  
Observamos sintomas recentes desta doença. 
Considerando que a cultura está a iniciar o 
desenvolvimento vegetativo, aconselha-se a 
realização de um tratamento com um fungicida 
homologado à base de cobre (hidróxido de cobre, 
oxicloreto de cobre ou óxido cuproso). 

TUBERC ULOSE OU RONH A D A OLIVEIR A 
Nos olivais com sintomas, recomenda-se a realização 
de algumas medidas de controlo desta doença durante 
a época da poda. 

• Deixe as árvores doentes para podar por último. 
• Elimine os ramos atacados durante a poda. 
• Desinfete os utensílios de poda com uma solução de 

lixívia a 5%, após a poda de uma planta infetada. 
• Destrua, pelo fogo, a lenha de poda atacada. 
• Nos olivais mais atacados sugere-se a realização de 

um tratamento com um produto à base de cobre após a 
poda. 



CARUNCH O D A OLIVEIR A 
Durante a poda, escolha alguns ramos cortados para 
ficar no olival. Estes irão funcionar como isco para as 
posturas deste inseto, devendo ser retirados até Maio, 
mês em que, habitualmente, surgem os adultos. 

CITRINOS 

PSIL A AFRIC AN A D OS CITR IN OS –  TRIOZ A 
ERYTR EAE  (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. 
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. 
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Se pretender mais informações sobre este inimigo, 
sugerimos a consulta da ficha técnica publicada na 
página da DRAPCentro - http://www.drapc.min-
agricultura.pt/base/geral/files/Ficha_tecnica_Trioza.pdf
- ficha que acompanhava a circular nº1 ou o contacto 
direto com o serviço do Ministério da Agricultura da 
sua área. 
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, em particular em árvores 
localizadas nas freguesias limítrofes ou próximas 
da freguesia de Esmoriz, no concelho de Ovar. 

PALMEIRAS 

ESC AR AVELH O D A P ALMEIR A 
Continuamos a registar o aumento progressivo do 
número de exemplares de palmeira, em particular 
Phoenix sp., que apresentam sintomas evidentes de 
ataque da praga. 
Estando a iniciar uma época de maior atividade do 
inseto, importa implementar medidas que limitem a 
sua disseminação. 
Estas medidas, dependendo da intensidade de ataque 
na palmeira, podem passar pela realização de 
tratamentos – palmeiras ainda passíveis de 
recuperação ou pelo corte e queima das palmeiras 
atacadas – caso de exemplares mortos ou muito 
atacados. Para informações mais pormenorizadas 
sugerimos a consulta da circular nº1, emitida a 13 de 
Janeiro de 2016, e da ficha técnica sobre a praga 
publicada na página da DRAPCentro - 
http://www.drapc.min-
agricultura.pt/base/documentos/escaravelhomada.pdf. 

BATATA 

M ÍLDIO E TR AÇ A D A BAT AT A –  MEDID AS 
PREVENTIVAS  
A adoção de medidas preventivas desde a plantação 
pode ter um impacto bastante positivo no combate a 
estes inimigos da cultura. 

 Fazer uma rotação de culturas adequada; 
 Utilizar batata-semente certificada e variedades 

resistentes ou tolerantes; 
 Evitar o excesso de adubação azotada; 
 Manter uma boa drenagem do solo; 
 Plantar em compassos mais largos para melhorar o 

arejamento; 
 Escolha variedades de tuberização mais profunda; 
 Aumente a profundidade de plantação; 
 Mantenha uma boa amontoa durante todo o ciclo da 

cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA ESTAÇÃO DE AVISOS DA BAIRRADA 

A Estação de Avisos agradece o interesse que os nossos utentes manifestam na 
informação divulgada através das circulares de avisos. 
Para continuar a receber as circulares emitidas pela Estação de Avisos da 
Bairrada deve preencher e remeter a ficha de inscrição para os nossos serviços. 

INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA DOS 
EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO DE 
PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS 

(Dec.Lei nº 86/2010) 

 A partir de 26 de Novembro de 2016 só podem 
ser utilizados equipamentos de aplicação de 
produtos fitofarmacêuticos que tenham sido 
aprovados em inspeção. 

 Estão isentos os equipamentos utilizados em 
pulverização manual e aqueles que comportem 
uma barra de pulverização inferior a 3 metros. 

 Os equipamentos novos de aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos, adquiridos a partir de 15 de 
Outubro de 2010, devem ser sujeitos a inspeção 5 
anos após a data de aquisição.  
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