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POMÓIDEAS – PEREIRAS E MACIEIRAS 
PEDR AD O  

As previsões do IPMA são de continuação de tempo 
quente sem ocorrência de precipitação. No entanto, 
temos observado que a vegetação se encontra 
húmida durante a manhã. Esta situação é favorável à 
instalação e desenvolvimento do fungo que, pode ser 
potenciada quando associada à presença de 
sintomas no pomar. Recomenda-se manter o pomar 
protegido, em particular onde se observam sintomas 
desta doença. 

COCH ON ILH A D E S.  JOSÉ  
Já detetámos a saída das ninfas e os primeiros 
sintomas. Nos pomares atacados efetue um 
tratamento, de preferência dirigido às árvores 
atacadas ou focos no pomar, com uma das seguintes 
substâncias ativas: clorpirifos, deltametrina ou 
fenoxicarbe. 

VINHA 
M ÍLDIO 

Com tempo quente e sem precipitação o risco de 
novas infeções é muito baixo. No entanto, na Região 
temos observado a vegetação molhada durante 
grande parte do período da manhã, o que facilita o 
desenvolvimento da doença. Face ao exposto, 
recomenda-se a realização de um tratamento logo 
que possível, em particular nas parcelas onde se 
tenham detetado sintomas, evitando as horas de 
maior calor. 

O ÍDIO  
As condições meteorológicas são favoráveis à 
instalação da doença. Adicione um fungicida anti-
oídio à calda anti-míldio. 

PODR ID ÃO C INZENT A  
O período de floração e alimpa na videira são de 
grande suscetibilidade a esta doença. Nas parcelas 
onde, habitualmente se verificam estragos e 
prejuízos, recomenda-se a realização de um 
tratamento com um fungicida homologado, precedido 
da realização de medidas culturais que promovam o 
arejamento da vegetação e da zona de frutificação. 
(Consulte o verso desta circular). 

TR AÇ A D A UV A  
Já foram observados os primeiros ninhos em alguns 
dos nossos Postos de Observação Biológica (POB’s). 
A sua presença encontra-se muito abaixo do Nível 
Económico de Ataque, pelo que não se afigura 
necessário proceder a nenhum tratamento. 

CITRINOS 
TOXOPTER A CITR ICIDU S (KIRK ALDI)  –  P IOLH O 
NEGR O D OS REBENT OS D OS CITRINOS  

Continuamos a detetar focos desta praga. Observe o 
seu pomar ou as suas árvores de citrinos, 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. 

BATATA 
M ILDIO D A BAT AT EIR A  

Temos observado focos intensos da doença em 
algumas plantações da Região. A presença de 
inóculo e de humidades matinais ou resultantes da 
rega, propiciam o desenvolvimento da doença. 
Renove a proteção do batatal, em particular nas 
parcelas onde se tenham detetado sintomas.  

EPITRIX SP  
Observe a sua plantação e caso detete a presença da 
praga, realize um tratamento com um inseticida à 
base de : acetamiprida, tiaclopride. 

NOTA INFORMATIVA – Pequenos Frutos 
DROSOPHILA SUZUKII (Matsumura) 
A Drosophila suzukii, vulgarmente conhecida por 
drosófila da asa manchada é uma pequena mosca, 
muito semelhante à mosca do vinagre. Trata-se de 
uma espécie muito polífaga, capaz de provocar 
prejuízos muito significativos num elevado número de 
hospedeiros: amoras, framboesas, mirtilos, 
morangos, cerejas, ameixas, pêssegos, maçãs, uvas, 
kiwis e diospiros. 
Considerando a iminente proximidade de um intenso 
período de colheita de pequenos frutos na Região, 
importa proceder à monitorização da presença da 
praga nas plantações através da instalação de 
garrafas com atrativos alimentares e da observação 
cuidada dos frutos. 
Realça-se que não existem produtos homologados 
para esta finalidade. 
Informações sobre esta praga encontram-se 
disponíveis em http://www.drapc.min-
agricultura.pt/base/publicacoes.php?tipo=A . 
Para outros esclarecimentos, contacte a Estação de 
Avisos da sua área de produção. 

SR. AGRICULTOR, 

SE PRETENDE ADQUIRIR, MANUSEAR E APLICAR PRODUTOS 
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