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VINHA 

M ÍLDIO 

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê a 
ocorrência de precipitação durante esta semana. Esta 
precipitação irá encontrar algumas vinhas 
desprotegidas face à nossa última recomendação.  

Aconselha-se a realização imediata de um 
tratamento, preferencialmente antes da precipitação, 
com um fungicida penetrante de ação curativa. Caso 
não seja possível, trate logo após as chuvas. 

O ÍDIO E PODRID ÃO CINZ ENT A  
Tenha em atenção a recomendação da circular 
anterior. 

Implemente medidas culturais que promovam o 
arejamento da vegetação e da zona de frutificação.  

POMÓIDEAS – PEREIRAS E MACIEIRAS 

PEDR AD O  

As condições climatéricas são propícias à instalação e 
desenvolvimento desta doença. Recomenda-se a 
realização imediata de um tratamento. 

P IOLH O VERDE  

Mantenha a vigilância do seu pomar. Observe 100 
raminhos, trate apenas se for atingido o nível 
económico de ataque: piolho verde – 10 a 15% dos 
raminhos atacados. 

B ICH AD O  

Observe o seu pomar e se, em 1000 frutos, 
contabilizar 5 a 10 frutos atacados (NEA - 0.5 a 1%), 
efectue um tratamento com um produto de ação 
larvicida. 

COCH ON ILH A D E S.  JOSÉ  

Observamos a saída das larvas móveis desta praga. 
Recomenda-se a realização imediata de um 
tratamento apenas nas árvores ou pomares atacados. 

BATATA 

M ILDIO D A BAT AT EIR A  

As condições meteorológicas continuam muito 
propícias ao desenvolvimento da doença, mantenha a 
cultura protegida. 

 

 

 

EPITRIX SP.  

Observe a sua plantação, caso detete sintomas deste 
inseto, efetue um tratamento com um inseticida à base 
de: acetamiprida ou tiaclopride. 

CITRINOS 

P IOLH O VERDE E PIOLH O C INZENTO  

Continuamos a detetar novos focos destes afídeos. 

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  
Observamos o aparecimento de novas infestações nos 
nossos pontos de prospeção. 

Observe as suas árvores de citrinos, em particular as 
que se encontram 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. 

PEQUENOS FRUTOS  

DROSÓFIL A D A AS A M ANCH AD A 

Reforce os dispositivos de monitorização e de captura 
massiva desta mosca, complementando com medidas 
culturais que dificultem a sua instalação e 
desenvolvimento na parcela. 

Caso seja necessário a aplicação de inseticidas no 
controlo a esta praga, respeite rigorosamente as 
doses e intervalos de segurança recomendados.  

 

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.  

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

 

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