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AVISOS AGRÍCOLAS
ESTAÇÃO DE AVISOS DA BAIRRADA
VINHA
P OD R I D ÃO

C I N Z EN T A

Nas parcelas de maturação mais tardia e com histórico
de podridão cinzenta recomenda-se a realização de
um tratamento, dirigido aos cachos, nas 3 a 4 semanas
antes da vindima.
M ÍLDIO

As neblinas matinais que se têm verificado, são
favoráveis ao aparecimento de míldio mosaico na
folhagem.
Nas parcelas onde persistem focos da doença, sugerese a realização de um tratamento com um fungicida
com cobre na sua composição.
A orientação da calda para a vegetação e para a zona de
frutificação tem efeito sobre o atempamento das varas
e a instalação e desenvolvimento da podridão cinzenta.
T R AÇ A

D A UV A

Nos nossos postos de Observação Biológica não se
atingiu o Nível Económico de Ataque (NEA). Mantenha
a vigilância, em particular, nas vinhas de colheita mais
tardia com histórico de ataques de traça da uva.
Observe 100 cachos, e apenas realize um tratamento se
detetar posturas e/ou perfurações em 1 a 10% dos
cachos observados.
POMÓIDEAS
M OSC A

DA

FRUT A

As condições climatéricas das últimas semanas não
foram propícias à instalação e desenvolvimento da
praga. Com a atual diminuição da temperatura e a
presença de capturas nas nossas armadilhas aumenta a
probabilidade de instalação da praga. Mantenha a
vigilância do seu pomar, em particular os de colheita
mais tardia, caso detete a presença da praga, efetue um
tratamento de imediato.

OLIVAL
M OSC A

D A AZ EI T ON A

As posturas ocorridas durante o período quente que se
fez sentir não evoluíram. No entanto, com a descida da
temperatura e o aumento de humidade, as posturas
agora realizadas podem evoluir. Observe 200 frutos (10
frutos x 20 árvores). Caso observe 1% de frutos com
formas vivas, no caso de variedades para conserva, ou 8
a 12% de frutos atacados com formas vivas, no caso de
variedades para azeite, efetue um tratamento com um
inseticida à base de uma das seguintes substâncias
ativas : acetamiprida; Beauveria Bassiana estirpe ATCC
74040, cipermetrina; deltametrina; dimetoato;
fosmete; lambda-cialotrina, spinosade.
CITRINOS
P SI L A A F R I C AN A

D OS C I T R I N O S -

T R I OZ A

ER Y T R E AE

Em complemento à obrigatoriedade de realização das
medidas fitossanitárias enunciadas na Portaria nº
142/2020, de 17 de Junho, referidas na última circular,
a DGAV emitiu uma Autorização Excecional de
Emergência (em anexo) de produtos fitofarmacêuticos
para aplicação em citrinos em Modo de produção
biológico para o controlo da psila africana dos citrinos
(Trioza erytreae Del Guercio).
Trata-se de produtos fitofarmacêuticos com base em
azaridactina, óleo parafínico, óleo de laranja e
piretrinas, que se vêm juntar aos produtos de uso
profissional EPIK SG e EPIK SL, e ao de uso não
profissional POLYSEC ULTRAPRONTO.
Consulte a lista de freguesias que constituem a zona
demarcada na atualização constante do Despacho nº
23/G/2020, publicado pela DGAV no passado dia 28 de
Julho.

AR AN H I Ç O V ER M EL H O

As elevadas temperaturas são favoráveis ao
desenvolvimento da praga. Mantenha a vigilância do
seu pomar.
[Escrever texto]
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