12/19
VINHA
Míldio
O IPMA prevê ocorrência de alguma precipitação para
este fim-de-semana e as manhãs têm estado frescas e
orvalhadas, encontrando-se a maior parte das vinhas da
região no início do pintor. Nesta fase a aplicação de
cobre protegerá a folhagem recente de infeções
favorecidas pelas condições de humidade, melhorará o
atempamento das varas e endurecerá a película dos
bagos
conferindo-lhes
maior
resistência.
Recomendamos a aplicação do tratamento com cobre
particularmente em vinhas onde os orvalhos matinais se
façam sentir até mais tarde.

Doenças do lenho (Esca e botriosferiose)
Nesta altura deve marcar todas as videiras com sintomas
destas doenças para que as possa remover no inverno.
As videiras afetadas podem morrer bruscamente
(apoplexia), ou apenas manifestar sintomas na folhagem
(forma crónica) caracterizados por manchas entre as
nervuras, de cor castanha e avermelhada nas castas
tintas e amarelada nas castas brancas. Essas folhas
acabarão por murchar e secar. Nas videiras afetadas
com a forma crónica a produção nunca atinge a plena
maturação acabando essas cepas por definhar e morrer.

MACIEIRA
Bichado-da-Fruta
Recomendamos renovação de tratamento assim que
terminar a persistência do anterior, devido à
intensificação do voo nos nossos postos biológicos e
uma vez que as condições se encontram favoráveis ao
desenvolvimento da praga.

Cochonilha de S. José
Atingiu-se o somatório de temperaturas para a
ocorrência da 2ª geração de Cochonilha de S. José nos
Postos de Observação Biológica e foram detetadas as
primeiras eclosões.

Viseu, 25 de julho de 2019
Aconselha-se a realização de tratamento apenas nos
pomares/parcelas onde se verifique a presença da praga.
Nota: opte por um produto que combata em simultâneo
ambas as pragas.

Aranhiço vermelho
Continuamos a recomendar a estimativa de risco no seu
pomar, observando 100 folhas do terço superior do ramo.
Deve realizar um tratamento contra a praga apenas quando
observar 45 a 50% de folhas com forma móveis de aranhiço
vermelho.

Pedrado
Devido à previsão de precipitação e se no seu pomar
existem manchas ativas de pedrado, deve efetuar um
tratamento caso venha a ocorrer essa precipitação.

PEQUENOS FRUTOS – Mirtilo
Mosca- da-asa-Manchada (Drosophila suzukii)
Deve continuar a proceder de acordo com as
recomendações nas circulares anteriores no que diz
respeito à retirada dos frutos sobrematurados ou rejeitados,
mantendo as armadilhas e substituindo regularmente o
líquido atrativo.
Caso tenha terminado a colheita deve abrir as redes de
proteção contra os pássaros, para que possam entrar e
comer os frutos caídos no chão ou esquecidos nas plantas
de forma a reduzir a praga para o próximo ano.

A equipa técnica da EADão

Segue em anexo o folheto informativo sobre a
regulamentação e procedimento para acesso ao
Título de Reconhecimento do Estatuto da
Agricultura Familiar

