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VINHA 

M ÍLDIO 
As condições climáticas têm dificultado a realização do 
tratamento e condicionado a sua eficácia devido a 
situações de lavagem. 
Face a este pressuposto, a precipitação que tem 
ocorrido desde o passado dia 5 apresenta-se muito 
propícia à ocorrência de infeções primárias e 
secundárias, com previsão do aparecimento de 
manchas a partir do dia 21. 
Recomenda-se a realização de um tratamento, o mais 
próximo possível do aparecimento de manchas – 21 
de maio, por forma a ter a cultura protegida por esta 
altura. 

PODR ID ÃO N EGR A (BL ACK  R OT)  E O ÍDIO  
Já observamos manchas de podridão negra em folhas. 
Renove a proteção contra estas doenças. 

PODR ID ÃO CINZENT A  
A intensidade dos sintomas é reduzida, face à previsão 
de tempo mais seco não se afigura necessária a 
realização de nenhum tratamento específico. 

TR AÇ A D A UV A  
Já observamos os primeiros ninhos em inflorescências. 
A intensidade de ataque é muito reduzida, muito 
abaixo do Nível Económico de Ataque (NEA), pelo que 
não se justifica qualquer tratamento.  

POMÓIDEAS – PEREIRAS E MACIEIRAS 

PEDR AD O  
A chuva que se tem verificado desde o dia 5 é propícia 
à ocorrência de novas infeções da doença. 
Recomenda-se a realização de um tratamento de 
imediato. 

AFÍDEOS-  PIOLH O VER DE E PIOLH O CINZENT O  
Mantenha a vigilância do pomar. Tenha em 
consideração  as recomendações preconizadas na 
circular nº 5, de 3 de maio.  

B ICH AD O  
Já foram capturados os primeiros adultos nas 
armadilhas dos nossos postos de observação biológica 
(POB’s). No entanto, as condições fenológicas e 
climáticas não são propícas à realização das posturas. 
Não trate, aguarde por novas indicações. 

OLIVAL 

OLHO DE PAV ÃO  
Temos observado focos intensos nos nossos POB’s. 
Renove a proteção do olival contra esta doença. 

BATATA 

M ILDIO D A BAT AT EIR A  
Face à presença de inoculo e as condições 
meteorológicas propícias ao desenvolvimento, 
recomenda-se a renovar a proteção da cultura com 
brevidade. 

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  
Caso contabilize 5-10% de rebentos atacados por 
piolho verde e/ou 25-30% por piolho cinzento, efetue 
um tratamento com brevidade. 

P IOLH O N EGRO D OS CITRINOS-  TOXOPT ER A 
CIT RICID US  K IRK ALD I  
Para além dos estragos diretos que provoca, este 
inseto  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. 

PSIL A AFRIC AN A D OS CITRIN OS  (TRIOZ A 
ERYTR EAE)  
Este inseto, considerado de quarentena para os 
citrinos e outras plantas da família das Rutáceas, para 
além de provocar estragos diretos nas plantas de 
citrinos é capaz de veicular a bactéria da forma 
africana da doença conhecida por Citrus Greening – 
uma das mais graves e destrutivas doenças dos 
citrinos (ver folheto anexo – Citrus Greening e insetos 
vetores do Citrus Greening). 
Em Portugal foi detetado pela 1ª vez no Norte de 
Portugal em Janeiro de 2015 e detetado na zona 
Centro (Esmoriz) em Novembro passado. 
Com a presente circular segue um folheto com as 
medidas preconizadas com vista a conter a dispersão 
do inseto e um outro referente aoCitrus Greening e 
seus insetos vetores. 

CASO DETETE A PRESENÇA DE SINTOMAS SUSPEITOS 
SOLICITAMOS QUE NOS CONTACTE DE IMEDIATO. 



 

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 

HABILITAÇÃO DE APLICADORES DE PRODUTOS 
FITOFARMACÊUTICOS 

“A DRAP Centro alerta todos os interessados em obter a habilitação como 

aplicadores, para a necessidade do cumprimento do prazo estabelecido até 
31/05/2016 para realizarem todas as ações referentes ao módulo I do Decreto-

Lei n.º 254/2015, findo o qual todos os certificados de inscrição emitidos perderão 

a sua validade, ficando apenas válidos por um período máximo de 2 anos os 

certificados de aproveitamento nas referidas ações. 

 

Alerta-se igualmente para as situações previstas na alínea b) do nº 1 do no 

Despacho da DGAV n.º 39/G/2015 de 23 de novembro de 2015 que, para efeitos 

de aquisição de produtos fitofarmacêuticos, designadamente os aplicadores que se 

tenham inscrito na Prova de Conhecimentos no âmbito do Despacho n.º 3147/2015 

ou em ações de formação de Aplicador de Produtos Fitofarmacêuticos, e que 

aguardam a sua realização e/ou o seu termo, poderão igualmente continuar a 

adquirir e aplicar produtos fitofarmacêuticos de acordo com os pontos i, ii, iii, iv e v 

da referida alínea, desde que essa formação seja concluída até 31/05/2016. 

Também nestas situações, o período transitório previsto para efeitos de aquisição 

e aplicação de produtos fitofarmacêuticos mediante o recurso à apresentação dos 

documentos alternativos constantes no Despacho, cessam em 31/05/2016, altura 
em que apenas o cartão de aplicador será aceite junto dos estabelecimentos 

de distribuição e venda.” 

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

