Circular 07/20
Viseu, 22 abril 2020

AVISOS AGRÍCOLAS
ESTAÇÃO DE AVISOS DO DÃO
MACIEIRA - Pedrado

VINHA - Míldio

O IPMA prevê precipitação até ao final do mês. Já foram
encontradas manchas de pedrado com alguma intensidade
em pomares não tratados. As chuvas a partir do próximo
fim-de-semana coincidirão com o aparecimento de novas
manchas de pedrado, podendo originar novas infeções.
Continue a manter o pomar protegido para pedrado,
renovando o tratamento antes das chuvas previstas.
Sempre que ocorra precipitação superior a 25l/m2, deve
renovar o tratamento.

Se tratou de acordo com o nosso SMS da passada
sexta-feira, as chuvas previstas a partir do próximo
fim-de-semana irão encontrar a vinha desprotegida,
podendo originar novas infeções de míldio, convém
renovar o tratamento antes das chuvas.
Se não renovou o tratamento de acordo com a nossa
mensagem da passada sexta-feira, ou se a sua vinha
só agora atingiu os 10 cm de comprimento dos
lançamentos, deve efetuar de imediato um
tratamento para míldio.
Em ambos os casos, atendendo à fase de forte
crescimento da vinha deve tratar com um produto de
ação sistémica.
Consulte a lista de produtos homologados para míldio
que acompanhou a circular anterior.

MACIEIRA - Piolho cinzento e Piolho verde
Nos nossos postos de observação já verificamos a presença
destes afídeos e atendendo a que estamos no fim da
floração na maioria das variedades, recomendamos a
observação do seu pomar. Observe 100 rebentos ao acaso e
se contabilizar 2 a 5 rebentos infestados com Piolho
cinzento e/ou 10 a 15 rebentos com Piolho verde, deve
realizar tratamento.
Consulte a lista de produtos homologados para afídeos que
acompanha a presente circular.

MACIEIRA - Bichado-da-fruta
Foram registados os primeiros adultos de Bichado-da-fruta
nas armadilhas. Atendendo a que se encontram reunidas as
condições para haver posturas, preconizamos a realização
de tratamento com um produto de ação ovicida. Caso opte
pelas estratégias, ovicida-larvida ou larvicida, deve aguardar
nova informação numa futura circular.
Se realiza confusão sexual está na altura de colocar os
difusores.

MACIEIRA - Fogo bacteriano
O Fogo bacteriano é uma doença grave que afeta macieiras,
pereiras, nespereiras, marmeleiros e diversas plantas da
família das rosáceas. Tendo sido detetada a ocorrência de
focos da doença na região em anos anteriores e atendendo
às condições climáticas favoráveis à doença, recomendamos
a vigilância dos pomares. Na presença de sintomatologia
suspeita contate a sua Estação de Avisos.
Como medida preventiva opte por produtos com ação
para o pedrado que tenham eficácia sobre esta doença.

VINHA – Oídio.
A vinha encontra-se na fase de cachos visíveis,
começando algumas castas a apresentar botões
florais separados, o que conjugado com as condições
de forte humidade noturna existentes, cria condições
para instalação do oídio.
Continue a manter a vinha protegida para oídio,
dando preferência ao enxofre.

VINHA – Podridão negra (“black rot”)
Têm sido observadas, pontualmente, manchas de
podridão negra, apenas em folhas. Se tiver observado
este problema na sua vinha, na escolha do fungicida
para míldio opte por um que tenha ação preventiva
sobre podridão negra. A situação da doença ainda
não justifica tratamento específico ou curativo.
Consulte a lista para podridão negra que acompanha
esta circular.
A equipa técnica da EADão
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PEQUENOS FRUTOS - Drosófila da asa manchada – Drosophila suzuki
Se ainda não colocou as armadilhas de captura em massa deve efetuá-lo de imediato, uma
vez que algumas variedades estão perto do início de maturação. Quanto mais cedo colocar
as armadilhas maior é a sua eficácia, uma vez que as drosófilas preferem, nessa altura, os
frutos em início da maturação.
Consulte a circular nº 2 onde é descrita toda a metodologia a seguir
PEQUENOS FRUTOS - Podridão cinzenta - Botrytis sp.
Verifica-se o ataque de podridão cinzenta nos pequenos frutos, como se preveem condições
favoráveis ao desenvolvimento deste fungo, deve proteger estas culturas contra a doença
com um produto homologado para a cultura que pretende tratar.
Consulte https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos para pesquisar produtos homologados
(pesquise por código EPPO da cultura, opção “é igual a” e preenchendo no campo em
branco um dos seguintes códigos: mirtilo- VACMY; framboesa- RUBID)
CITRINOS – Míldio ou aguado dos citrinos
Devido às condições climatéricas verificou-se um aumento da presença desta doença nos
frutos. Se ainda tiver citrinos com frutos, deve efetuar um tratamento contra o míldio com um
produto homologado para a cultura. Caso os seus citrinos estejam em plena floração deve
aguardar que a mesma termine. Consulte https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos para
pesquisar produtos homologados.
CITRINOS – Psila Africana dos Citrinos
Alertamos para a publicação do Despacho n.º 16/G/2020, de 14 de abril, relativo à
atualização da Zona Demarcada para Trioza erytreae e medidas a aplicar para a sua
erradicação. Poderá consultar esta atualização em https://bit.ly/2RW0bye.
BATATA – Míldio da batateira
Nas plantações precoces já se observaram manchas de míldio tendo as últimas chuvas
provocado novas infeções. Atendendo às previsões do IPMA de continuidade da
precipitação, deve continuar a manter a cultura protegida para esta doença, o que reduzirá
também os riscos de infeção nas plantações mais tardias.
NOTA: Os tratamentos inseticidas devem ser efetuados após a floração e para não
comprometer a sua eficácia opte por fazer a sua aplicação após ultrapassadas as condições de
instabilidade meteorológica.

INFORMAÇÃO
•
•
•
•
•

Agricultura lança medidas para apoiar produtos locais:http://www.drapc.minagricultura.pt/base/geral/MA_mercados_locais_04-04-2020.pdf
Portaria 86/2020: http://www.drapc.min-agricultura.pt/base/geral/files/0000200004.pdf
Medidas Económicas COVID-19 Agricultura:http://www.drapc.minagricultura.pt/base/geral/files/medidas_económicas_março.pdf
Medidas de higiene especiais a observar nos trabalhos agrícolas para evitar a propagação
do novo coronovirus ( orientação técnica nº 2/DGAV/2010/COVID-19)
Regras de higiene – cabazes da horta para entrega ao domicilio: AQUI

