
 

 

  7/16 Anadia, 30 de Maio de 2016 

VINHA 

M ÍLDIO 

A forma como a precipitação se tem distribuído ao 
longo deste mês tem condicionado a realização e a 
eficácia dos tratamentos, tendo-se observado alguns 
focos de míldio na Região, maioritariamente em folhas. 

Face ao exposto e tendo em consideração a previsão 
de alguma instabilidade para o fim de semana, 
recomenda-se a realização de um tratamento antes 
do dia 4 de Junho. 

O ÍDIO  

As vinhas da Região já se encontram a iniciar a 
floração. O uso de enxofre em pó nesta fase beneficia 
o processo de floração-alimpa, no entanto sugere-se 
alguma cautela na sua aplicação, face à previsão de 
temperaturas elevadas nos meados da semana em 
curso. 

PODR ID ÃO CINZENT A  
O período de floração e alimpa 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.  

PODR ID ÃO N EGR A (BL ACK  R OT)   

Não temos observado o aparecimento de novos 
sintomas da doença. O período pós-floral é de grande 
sensibilidade a esta doença, continue a implementar 
uma estratégia de controlo conjunta com os 
tratamentos para o controlo do míldio e do oídio. 

TR AÇ A D A UV A  

A intensidade de ataque é muito reduzida, muito 
abaixo do Nível Económico de Ataque (NEA – 100 a 
200 ninhos em 100 cachos), pelo que não se justifica 
qualquer tratamento.  

 
POMÓIDEAS – PEREIRAS E MACIEIRAS 

PEDR AD O  

As condições climatéricas têm sido propícias à 
ocorrência de novas infeções da doença. Recomenda-
se a realização de um tratamento de imediato. 

 

 

AFÍDEOS-  PIOLH O VER DE  

Continuamos a observar focos desta praga. Vigie o 
seu pomar, observe 100 raminhos, trate apenas se 
detectar 10 a 15 % de raminhos atacados (NEA - Nível 
Económico de Ataque).  

B ICH AD O  

Apesar das condições climatéricas pouco propícias 
continuamos a registar capturas nas nossas 
armadilhas. Observe o seu pomar e se, em 1000 
frutos, contabilizar 5 a 10 frutos atacados (NEA - 0.5 a 
1%), efectue um tratamento. 

BATATA 

M ILDIO D A BAT AT EIR A  

Temos observado focos de grande intensidade um 
pouco por toda a Região. Uma vez que as condições 
meteorológicas continuam muito propícias ao 
desenvolvimento da doença, mantenha a cultura 
protegida. 

EPITRIX SP.  

Observe a sua plantação, caso não tenha realizado o 
tratamento anterior e detete sintomas deste inseto 
trate com um inseticida à base de: acetamiprida ou 
tiaclopride. 

CITRINOS 

P IOLH O VERDE E PIOLH O C INZENTO  

Mantenha a vigilância do seu pomar. Caso contabilize 
5-10% de rebentos atacados por piolho verde e/ou 25-
30% por piolho cinzento, efetue um tratamento com a 
maior brevidade possível. 

P IOLH O N EGRO D OS CITRINOS-  TOXOPT ER A 
CIT RICID US  K IRK ALD I  
Este afídeo para além de provocar estragos diretos, é 
vetor do Virus da Tristeza dos citrinos (CTV), grave 
doença dos citrinos. 

Recomenda-se a observação das árvores de citrinos 
ou do 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. 



ACTINÍDEA (KIWIS)  
CANCRO  BACTERIANO  (PSA)  
As condições climatéricas e a presença de sintomas 
(varas negras e manchas nas folhas) indiciam um 
risco elevado da doença. 
A maioria dos pomares encontra-se a iniciar a 
abertura dos botões florais, sendo da maior 
importância a persistente implementação das 
medidas preventivas já referidas ao nível do 
equipamento e dos operadores, assim como ao nível 
do material com sintomas (corte e destruição do 
material vegetal infetado-plantas ou ramos). 

Nesta fase pode optar pela realização de um 
tratamento localizado, restrito aos focos existentes 
no pomar, com uma calda à base de cobre. 

Encontra-se também homologado para este efeito 
um produto à base de Bacillus subtillis (SERENADE 
MAX). 

PEQUENOS FRUTOS 

DROSÓFIL A D A AS A M ANCH AD A  
Verificamos um aumento de capturas nas nossas 
armadilhas. Com a aproximação do período de 
maturação e colheita importa reforçar os dispositivos 
de monitorização e de captura massiva desta mosca, 
não descurando algumas medidas culturais, tais 
como: a eliminação de espécies hospedeiras na 
proximidade da parcela. 

Caso se considere necessário a aplicação de 
inseticidas no controlo a esta praga, deve respeitar 
rigorosamente as doses e intervalos de segurança 
recomendados para a cultura em questão. 

PODR ID ÃO CINZENT A  
A instalação e o desenvolvimento desta doença, em 
jovens ramos e frutos, têm sido favorecidos pela 
persistência de tempo húmido com temperaturas 
amenas. 

A implementação de medidas culturais,  tais como: 
corte e retirada dos ramos e dos frutos atacados do 
pomar, permitem uma redução de inóculo facilitando 
o controlo da doença, apresentando-se como uma 
importante alternativa e/ou complemento aos 
tratamentos fungicidas.  

 

INSPEÇÃO DE PULVERIZADORES DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS 

De acordo com a legislação em vigor, a partir de 26 de Novembro de 2016 só podem ser utilizados 

equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos que tenham sido aprovados em inspeção. 

As inspeções são realizadas por Centros de Inspeção Periódica de Pulverizadores (Centros IPP) 

recomendados pela DGAV. 

Para obter informação mais detalhada consulte a informação disponível em  

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/generics?generico=36660948&cboui=3666094 
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