
 

 

  9/16 Anadia,  27 de Junho de 2016 

VINHA 

M ÍLDIO 

A presença da doença nas vinhas da Região obriga a 
uma vigilância constante da cultura. 

A elevada humidade relativa que se tem feito sentir em 
particular durante os períodos noturno e matinal, tem 
favorecido o desenvolvimento da doença. 

Dada a previsão de neblinas e nevoeiros matinais, em 
particular nas vinhas onde a pressão da doença é 
elevada, aconselha-se a realização de um novo 
tratamento logo que termine a persistência do 
tratamento anterior. Pode iniciar a aplicação de 
produtos que contenham cobre na sua composição. 

O ÍDIO  
A fase de crescimento do bago é de grande 
sensibilidade à doença. Esta associada à ocorrência 
de neblinas e nevoeiros matinais aumentam o risco de 
instalação e desenvolvimento, mantenha a cultura 
protegida. 

Proceda à realização de medidas culturais que 
promovam o arejamento da vegetação e da zona de 
frutificação.  

TR AÇ A D A UV A  
A captura de adultos tem sido bastante irregular e em 
escasso número, não tendo sido observados cachos 
com posturas ou perfurações. Face à temperatura 
prevista para esta semana, sugere-se que aguarde por 
novas informações sobre a evolução da praga. 

POMÓIDEAS – PEREIRAS E MACIEIRAS 

PEDR AD O  

As condições continuam propícias à instalação e 
desenvolvimento desta doença. Recomenda-se a 
manter o pomar protegido, em particular naqueles 
onde se observam sintomas da doença. 

B ICH AD O  

Mantenha a vigilância do seu pomar, no caso de 
contabilizar 5 a 10 frutos atacados (NEA - 0.5 a 1%) 
em 1000 frutos observados, efectue um tratamento 
com um produto de ação larvicida. 

OLIVAL 

TR AÇ A D A OL IVEIR A  

O número de capturas nos nossos POB’s é muito 
baixo, não se tendo observado frutos atacados. 
Aguarde por novas informações. 

BATATA 

M ILDIO D A BAT AT EIR A  

A quantidade de inóculo e as condições são propícias 
ao desenvolvimento da doença, mantenha a cultura 
protegida. RESPEITE O INTERVALO DE SEGURANÇA. 

TR AÇ A D A BAT AT A 

O número de capturas é reduzido. No entanto, face ao 
aumento da temperatura e à aproximação da época de 
colheita, importa proceder à implementação de 
medidas culturais que impeçam a instalação desta 
praga nos tubérculos, o que irá comprometer a sua 
conservação. 

 Evite a formação de fendas no solo, ajustando as 
regas e amontoas, evitando as posturas nos 
tubérculos. 

 Regue sempre que necessário, mantendo a terra 
húmida e as batatas cobertas. 

 Não utilize a rama para cobrir a batata no campo. 
 Depois da colheita não deixe as batatas 

amontoadas nos campos. 

CITRINOS 

P IOLH O N EGRO D OS CITRINOS-  TOXOPT ER A 
CIT RICID US  K IRK ALD I  
Apesar de se ter detetado uma diminuição da pressão 
da praga, sugere-se que mantenha a vigilância das 
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 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 

Mantenha a vigilância, não descuide a manutenção 
dos 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 
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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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ADENDA À CIRCULAR N.º 9/16 Anadia, 27 de Junho de 2016 

VINHA 

C IG ARRINH A D A FL AVESC ÊNC IA DOUR AD A (SC APH OID EU STIT ANU SBALL)  

Já foram observadas ninfas deScaphoideustitanus em adiantado estado evolutivo. Assim, e tendo em vista a 
contenção da dispersão desta praga, inseto vetor da doença da Flavescência Dourada, recomendamos a 
realização de um tratamento em todas as vinhas e campos de materiais vitícolas nas seguintes freguesias: 

União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes; Vacariça; Casal Comba; Pampilhosa; S. João do 
Campo; União das Freguesias de Souselas e Botão; União das Freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela; S. 
Lourenço do Bairro; União das Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro; União das Freguesias de Arcos e 
Mogofores; União das Freguesias de Sepins e Bolho. Utilize um dos produtos da lista constante desta circular.  

Lembramos que de acordo com a Portaria n.º 165/2013, de 26 de Abril, os tratamentos contra o inseto 
ScaphoideustitanusBall, recomendados pelo Serviço Nacional de Avisos e o seu registo (datas, produtos e doses 
utilizadas), são obrigatórios para todos os proprietários, usufrutuários ou rendeiros de materiais vitícolas, nas 
referidas freguesias. 

 

SUBSTÂNCIAS ATIVAS / PRODUTOS COMERCIAIS PARA COMBATE DO 
SCAPHOIDEUSTITANUS– 2016 (DGAV- 22-06/2016) 

 

 

Substância(s) 
ativa(s) Nomes comerciais Alvo biológico / Nº aplicações 

acrinatrina RUFAST ADVANCE Ninfas e adultos. Máximo 1 aplicação.  

alfa-cipermetrina FASTAC  Ninfas e adultos. Máximo 2 aplicações para o conjunto de piretróides. 

cipermetrina CYTHRIN 10 EC Ninfas e adultos. Máximo 1 aplicação.  

cipermetrina + 
clorpirifos 

NURELLE  D 550 Ninfas e adultos. Máximo 1 aplicação permitido apenas em videiras para vinificação 
(cancelado em videiras de uva de mesa, por problemas de resíduos). 

cipermetrina + 
clorpirifos + metilo 

DAASKOR 440  Ninfas e adultos. Máximo 2 aplicações para o conjunto de piretróides 

clorantraniliprol + 
tiametoxame   

LUZINDO   Ninfas e adultos. Máximo 2 aplicações em uva de mesa e 1 aplicação em uvas de 
vinificação. Só deve ser utilizado desde que seja necessário controlar traça dos 
cachos e S. titanus. 

Deltametrina DECIS; DELTAPLAN Ninfas e adultos.  Máximo 2 aplicações para o conjunto de piretróides. 

Imidaclopride CORSÁRIO,NUPRID 200SL; 
CONDOR Ninfas e adultos. Máximo 2 aplicações para o conjunto de neonicotinóides.  

lambda-cialotrina KAISO SORBIE;  KARATE ZEON 
1,5CS; SPARVIERO 

Ninfas e adultos. Máximo 2 aplicações para o conjunto de piretróides. 

tiametoxame ACTARA 25 WG; PLATINIUM; 
MEMORY 

Ninfas e adultos. Máximo 2 aplicações para o conjunto de neonicotinóides. 

fenepiroximato DINAMITE Ninfas e adultos.  Máximo 1 aplicação. 


