
 

 
  4/16 Anadia, 21 de Abril de 2016 

VINHA 

M ÍLDIO 
A precipitação que se registou nos dias 15 e 16 
proporcionou condições para a ocorrência de infeções 
primárias de míldio. Por esta data, já algumas vinhas 
da Região apresentavam desenvolvimento vegetativo 
que as tornava sensíveis à doença. 

Nas vinhas que à data de 15 de Abril, apresentavam 
pâmpanos com 10 cm de comprimento ou maiores, 
aconselha-se a realização de um tratamento, com um 
fungicida sistémico, antes do dia 29 de Abril.  

Tendo em consideração que o IPMA prevê o regresso 
de alguma instabilidade climática a partir do dia 29, 
recomenda-se a sua realização preferencialmente 
antes da ocorrência da precipitação prevista. 

PODR ID ÃO N EGR A (BL ACK  R OT) 
A ocorrência de precipitação sob a forma de 
aguaceiros, assim como a temperatura que se tem 
verificado e a fase de desenvolvimento vegetativo da 
videira, são condições muito propícias à instalação e 
desenvolvimento desta doença. Recomenda-se a 
realização de um tratamento, em particular nas 
vinhas/parcelas onde esta doença se tem manifestado 
em anos anteriores. 

O ÍDIO  
Recomenda-se a adição de um anti-oídio à calda. 

PODR ID ÃO CINZENT A  
Detetámos a escassa presença de sintomas em folhas 
em algumas parcelas da Região.  Face à incidência 
dos sintomas observados sugere-se apenas a 
implementação de medidas culturais quer a nível da 
folhagem, quer do solo e envolventes da parcela. 

NOTA: Acompanha a presente circular a lista de 
produtos homologados para as doenças da vinha. 
Opte por produtos homologados que combatam em 
simultâneo estas doenças da vinha. 

POMÓIDEAS – PEREIRAS E MACIEIRAS 

PEDR AD O  
A instabilidade climática que se tem verificado, com a 
ocorrência de um longo período com precipitação, 
apresenta-se favorável à ocorrência de infeções desta 
doença. Recomenda-se a realização imediata de um 
tratamento. 

Consulte a lista de produtos homologados para o 
pedrado da macieira enviada com a circular nº3, 29 de 
Março. 

 
OLIVAL 

OLHO DE PAV ÃO  
As condições meteorológicas têm sido propícias à 
instalação e desenvolvimento desta doença. Assim 
sendo, recomenda-se a realização imediata de um 
tratamento com um fungicida homologado à base de 
cobre (hidróxido de cobre, oxicloreto de cobre ou óxido 
cuproso). 

CARUNCH O  
Deve retirar do olival e queimar os ramos de poda que 
foram deixados como isco. 

BATATA 

M ILDIO D A BAT AT EIR A  
Já se detetou a presença da doença em algumas 
plantações precoces. Face às condições 
meteorológicas que se têm feito sentir, aconselha-se 
a manter a cultura protegida. 

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. 

CITRINOS 

P IOLH O N EGRO D OS CITRINOS-  TOXOPT ER A 
CIT RICID US  K IRK ALD I  
Observamos os primeiros focos desta praga em 
citrinos . Observe as suas árvores de citrinos ou o seu 
pomar, em particular as localizadas nos concelhos de 
Anadia, Aveiro, Cantanhede, Ílhavo, Oliveira do 
Bairro e Sever do Vouga, caso observe a presença 
de piolho negro efectue de imediato um tratamento. 
Utilize um insecticida homologado com base numa das 
seguintes substâncias activas: acetamiprida, 
azaridactina (MPB), flonicamida, lambda-cialotrina, 
primetrozina, pirimicarbe ou tiametoxame. 

 
 
 
 

 

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

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

http://www.bolsanacionaldeterras.p

