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POMÓIDEAS – PEREIRAS E MACIEIRAS. 
PEDRADO 

No decurso da fase da queda das folhas, em 
particular nos pomares onde se tenham 
observado ataques de pedrado, recomenda-se a 
aplicação de uma calda à base de ureia a 5% 
como forma de reduzir a quantidade de inóculo 
hibernante. 

Direcione calda para a árvore e para folhas já 
caídas no chão, tratando ao início e a meio da 
queda das folhas. 

MOSCA DO MEDITERRÂNEO -  M EDIDAS 
PROFILÁT ICAS  

Continuamos a registar um elevado número de 
adultos capturados nos nossos postos de 
observação biológica, apesar da colheita já se 
encontrar finalizada. Assim sendo, reveste-se de 
particular importância a implementação de 
medidas culturais ao nível da parcela. 

Promova a limpeza do pomar, retire os frutos 
caídos, não deixe frutos nas árvores. 

PEQUENOS FRUTOS E OUTRAS FRUTEIRAS 
DROSÓFILA DA ASA MANCHADA  

Dada a nocividade desta praga nas plantações de 
pequenos frutos (p.e. amoras, framboesas, 
mirtilos), recomenda-se a retirada e destruição  
dos  frutos  estragados e/ou em sobrematuração 
destas e de todas as fruteiras  suscetíveis a esta 
praga (p.e. pêssegos, nectarinas, uvas, 
dióspiros), assim como a eliminação de espécies 
espontâneas hospedeiras que se encontrem na 
proximidade das parcelas em produção. 

OLIVAL  

Tendo em consideração que, em algumas zonas, 
a colheita já se encontra a decorrer, recomenda-
se a leitura do rótulo do produto a aplicar 
garantindo-se o cumprimento do intervalo de 
segurança – número de dias entre a realização 
do tratamento e a colheita. 

GAFA E OLHO DE PAVÃO 

As previsões de instabilidade climática a partir do 
fim de semana, são favoráveis à instalação e 
desenvolvimento destas doenças. Recomenda-se 
a realização de um tratamento com um fungicida 
homologado (consulte a circular nº 13, de 30 de 
Setembro), preferencialmente antes da queda de 
precipitação. 

Para o tratamento simultâneo destas duas 
doenças, utilize um fungicida homologado à base 
de hidróxido ou de oxicloreto de cobre. 

MOSCA DA AZ EITONA 

Registamos um aumento significativo do número 
de adultos capturados nas armadilhas colocadas 
nos nossos POB’s. 

Sugere-se a vigilância do olival, procedendo à 
realização de tratamento apenas se for atingido 
o nível económico de ataque (NEA). 

Observe 100 frutos ( 5 frutos x 20 árvores), 
efetuando o tratamento apenas nas parcelas 
onde se contabilize 1% dos frutos com formas 
vivas, no caso da azeitona para conserva, ou 8 a 
12% dos frutos com formas vivas, no caso de 
azeitona para azeite. 

CITRINOS 
P IOLHO NEGRO DOS CITRINOS – TOXOPTERA 
CITRICIDUS KIRKALDI  

Observe o seu pomar ou as árvores de limoeiros, 
tangerineiras e/ou laranjeiras, em particular se 
estas se encontrarem nos concelhos de Anadia, 
Aveiro, Cantanhede, Ílhavo, Oliveira do Bairro 
e Sever do Vouga, caso observe a presença de 
piolho negro efetue de imediato um tratamento. 
Utilize um inseticida homologado com base numa 
das seguintes substâncias activas: acetamiprida, 
azaridactina (MPB), flonicamida, lambda-
cialotrina, primetrozina, pirimicarbe ou 
tiametoxame. 

DADA A PROXIMIDADE DA ÉPOCA DE 
COLHEITA ESTEJA ATENTO AO 

INTERVALO DE SEGURANÇA 
DOS PRODUTOS A APLICAR. 

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

http://www.bolsanacionaldeterras.p

