
 

 
  3/16 Anadia, 29 de Março de 2016 

POMÓIDEAS – PEREIRAS E MACIEIRAS 

PEDR AD O  
O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) 
prevê um período de instabilidade climática, com 
precipitação, a partir do final da semana. 

Tendo em consideração que a grande maioria das 
variedades de pomóideas já se encontra em pleno 
crescimento vegetativo, aconselha-se a realização de 
um tratamento, preferencialmente antes das chuvas, 
com um produto de ação preventiva. 

 
Estado C3 – Escarchamento do 

gomo 

 
Estado D – Botão verde 

Para as variedades mais tardias proceda ao 
tratamento à medida que forem atingindo o estado 
fenológico C3-D. 

Consulte a lista de produtos homologados para o 
pedrado da macieira que acompanha esta circular. 

VINHA 

ESC ORIOSE  
A persistência de temperaturas relativamente baixas 
que se verificou após a emissão da última circular, 
originou um atraso na evolução da rebentação e o 
adiamento do tratamento recomendado. 

Neste pressuposto, em particular nas vinhas onde se 
tenham detetado sintomas desta doença no ano 
anterior ou durante a poda, proceda ao tratamento 
tendo em conta as recomendações referidas na 
circular nº 2, de 3 de Março.   

OLIVAL 

OLHO DE PAV ÃO  
Face às previsões do IPMA, recomenda-se a 
realização de um tratamento com um fungicida 
homologado à base de cobre (hidróxido de cobre, 
oxicloreto de cobre ou óxido cuproso), tratando 
preferencialmente antes das chuvas.  

BATATA 

M ILDIO D A BAT AT EIR A  
Algumas plantações precoces já apresentam um 
desenvolvimento vegetativo bastante superior a 10 cm. 
Face às previsões meteorológicas, aconselha-se a 
realização de um tratamento preferencialmente antes 
das chuvas. 

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, reforça a necessidade de 
implementar, de forma continua e 
persistente, medidas preventivas de controlo 
da doença. 

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

 A madeira doente (plantas mortas e varas com 
sintomas), 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. 
 
NOTA: Segue com a presente circular a lista de 
produtos homologados para o pedrado das macieiras. 
 
 
 
 
 
 

 

INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA DOS EQUIPAMENTOS DE 
APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS 

(Dec.Lei nº 86/2010) 

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

AGUIEIRA MEALHADA MIRANDA DO CORVO OLIVEIRINHA

Novembro 126,66 41,74 44,63 37,06
Dezembro 120,98 5,26 50,93 19,96
Janeiro 113,42 46,53 73,96 52,32
Fevereiro 147,16 104,57 120,76 99,37

TOTAL 508,22 198,10 290,28 208,71

HORAS DE FRIO

Número de horas de frio - período - 1/11/2015 a 28/2/2016 - Método de Crossa-Raynaud

 

 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, 
com exceção daqueles que comportem uma barra de pulverização 
superior a 3 metros. 


