Circular 09/20
Viseu, 26 de Maio 2020

AVISOS AGRÍCOLAS
MACIEIRA - Pedrado
Face à previsão de chuva para a próxima semana,
principalmente nos pomares onde existam manchas de
pedrado, deve continuar a manter o pomar protegido de
forma a evitar novas infeções. Utilize um produto de
ação preventiva

ESTAÇÃO DE AVISOS DO DÃO
VINHA - Míldio

Nalguns postos de observação biológicos o voo continua
intenso. Deve renovar a proteção do seu pomar contra o
bichado.

A precipitação prevista poderá provocar novas
infeções de míldio. Nalguns locais onde a queda
pluviométrica foi elevada já foram observadas
manchas de míldio. Nesses locais as orvalhadas
noturnas poderão ter favorecido novas infeções
secundárias. Renove o tratamento para míldio antes
das chuvas. Nas vinhas onde haja manchas de míldio
deve efetuar um tratamento com um produto de ação
curativa e anti-esporulante.

BATATEIRA - Míldio da Batateira

VINHA – Oídio

Os sintomas da doença continuam visíveis em alguns
batatais da região. As previsões de chuva para a próxima
semana e as manhãs húmidas são propícias à ocorrência
de novas infeções. Mantenha a cultura protegida.

A vinha encontra-se na fase de floração/alimpa, de
extrema sensibilidade a oídio. Deve continuar a
manter a sua vinha protegida para oídio.

MACIEIRA - Bichado-da-fruta

BATATEIRA - Epitrix sp.
O Epitrix é um pequeno inseto de cor negra da família dos
coleópteros, semelhante às álticas ou “pulguinhas”. As
suas larvas causam estragos nos tubérculos (linhas na
casca) desvalorizando a batata. Nesta altura, os adultos ao
alimentarem-se provocam pequenos orifícios redondos
nas folhas, conferindo-lhes um aspeto crivado.
Aconselhamos vigilância e na presença da praga realize
tratamento com a substância ativa acetamiprida. Desta
forma evitará as posturas e desenvolvimento de larvas
causadoras de estragos nos tubérculos e reduzirá os níveis
populacionais nas gerações seguintes.

Psila Africana dos citrinos- Trioza erytreae

VINHA – Podridão negra (Black rot)
Tem-se verificado uma forte presença de manchas
desta doença nalgumas vinhas, cuja propagação tem
sido limitada pelas temperaturas acima dos 24°C. As
duas semanas após a floração/alimpa são as de maior
perigosidade desta doença para a vinha. Atendendo à
forte presença de inóculo nalgumas vinhas, à previsão
de precipitação e de descida da temperatura, na
escolha do produto anti-míldio ou anti-oídio, opte por
um com ação para podridão negra.
Xylella fastidiosa
Ofício Circular n.º 15 de 13 de Maio de 2020 Divulga

O Despacho nº 5573/2020, do dia 18 de maio de 2020,
procedeu a nova atualização das zonas demarcadas para
Trioza, sem alterações das freguesias da DRAPCentro. Este
despacho mantém a obrigatoriedade de realização das
medidas fitossanitárias, nomeadamente corte e destruição
de partes vegetais infestadas e tratamento desses citrinos
para esta praga por todos os proprietários ou detentores
de plantas de citrinos localizadas nas freguesias da Zona
Demarcada. Consulte a lista atualizada de freguesias
incluídas em Zona Demarcada em https://bit.ly/2ZBbWPc

o alargamento da zona demarcada para Xylella
fastidiosa, em consequência de novos resultados
positivos e determina as medidas que devem ser
aplicadas para a sua erradicação.
Qualquer suspeita da presença da doença deve ser de
imediato comunicada aos respetivos serviços de
inspeção fitossanitária desta Direção Regional ou do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.
Para mais informação consulte o seguinte link:
https://www.drapc.gov.pt/base/noticias.php?noticia=
15108

Caso detete sintomas suspeitos deste organismo contacte
a Direção Regional de Agricultura.
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