Circular 08/20
Viseu, 4 Maio 2020

AVISOS AGRÍCOLAS
ESTAÇÃO DE AVISOS DO DÃO
MACIEIRA - Pedrado

VINHA - Míldio

O IPMA prevê novo período de chuvas a partir do próximo
fim de semana, que coincidem com o aparecimento de
novas manchas de pedrado. Mantenha o seu pomar
protegido para esta doença, renovando o tratamento
antes das chuvas.

A vinha encontra-se no estado de botões florais
separados, apresentando forte crescimento. O período de
precipitação irá encontrar a vinha desprotegida
relativamente ao último tratamento recomendado para
míldio. Deve renovar o tratamento para míldio,
atendendo à fase de forte crescimento da vinha, deve
tratar com um produto de ação sistémica. Este
tratamento deve ser efetuado antes das chuvas previstas.
Consulte a lista de produtos homologados para míldio
que acompanhou a circular nº 6.

MACIEIRA - Piolho cinzento e Piolho verde
Se não efetuou tratamento contra estas pragas deve
efetuar a observação de 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 de
imediato o tratamento.

VINHA – Oídio.

Consulte a lista de produtos homologados para afídeos que
acompanhou a circular anterior.

Continue a manter a vinha protegida para oídio.

MACIEIRA - Bichado-da-fruta

VINHA – Podridão negra (“black rot”)

Caso não tenha efetuado tratamento contra o bichado com
um produto ovicida e tenha optado pela estratégia ovicidalarvida ou larvicida, deve nesta altura efetuar o tratamento.

MACIEIRA – Cochonilha de S. José
Nalguns Postos de Observação Biológica, já foi atingido o
somatório de temperaturas para a eclosão das ninfas de
Cochonilha de São José. Se no ano anterior detetou a
presença desta praga no seu pomar, aconselhamos
tratamento apenas nas árvores infestadas, uma vez que a
incidência desta praga é localizada não se justificando, na
maioria dos casos, um tratamento generalizado a todo o
pomar.
NOTA: Opte por substâncias ativas homologadas que
combatam simultaneamente as várias pragas.

BATATA – Míldio da batateira
Atendo aos fortes ataques desta doença nos batatais da
região e atendendo às previsões do IPMA, deve continuar a
manter a cultura protegida para o Míldio da batateira.
A equipa técnica da EADão

Começaram a aparecer esta semana manchas de podridão
negra resultantes de infeções em meados de abril. Se tiver
observado este problema na sua vinha, na escolha do
fungicida para míldio ou oídio, opte por um produto que
tenha também ação sobre podridão negra.
Consulte a lista para podridão negra que acompanhou a
circular nº 7.

CASTANHEIRO-Vespa das Galhas do Castanheiro
O ataque do inseto Dryocosmus kuriphilus, vulgarmente
conhecido por Vespa das Galhas do Castanheiro,
manifesta-se pela presença, na altura da rebentação, de
galhas nos gomos e folhas. A luta biológica é a forma mais
eficaz de controlar esta praga e a ajuda de todos os
produtores é imprescindível para o seu sucesso. Já foram
efetuadas na região várias largadas, comparticipadas na
sua maioria pelos municípios, do inseto auxiliar o
parasitoide Torimus sinensis. De modo a contribuir para
que este inseto se estabeleça e auxilie no controlo da
Vespa das Galhas do Castanheiro, é importante que não
mobilize o solo até junho e partir desta altura controle as
infestantes, preferencialmente, através de cortes. Não
faça tratamentos com inseticidas pois para além de
prejudicar as populações do inseto auxiliar, são ineficazes
e não se encontram homologados.
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