ESTAÇÃO DE AVISOS DE CASTELO BRANCO
CIRCULAR Nº 17/2017

Castelo Branco, 18 de dezembro
INFORMAÇÃO
Produtos Fitofarmacêuticos

OLIVAL
Tuberculose da Oliveira
Esta doença é causada por uma bactéria, que se
instala nas feridas existentes ou provocadas (na
colheita, ação do gelo, etc.), causando o
aparecimento de pequenos tumores fáceis de
identificar.
A prevenção da doença passa essencialmente por
medidas culturais, nomeadamente:
Retirar e queimar os ramos com tumores;
Iniciar a poda nas árvores sãs e desinfetar as
ferramentas de poda com lixívia a 5%;
Desinfetar as grandes superfícies de corte com
uma pasta de cobre (250g de sulfato de
cobre+250g de cal viva+3 litros de água);
Não podar nos períodos de geadas e frio
intenso;
Após a poda, aconselha-se a realização de
tratamento com um produto à base de cobre.
Para mais informação consulte a ficha técnica da DRAPC:
http://www.drapc.minagricultura.pt/base/documentos/tuberculose_oliveira_2013.pdf

A
DGAV
divulgou
o Oficio
Circular
n.º
33/2017 referente à Publicação do Regulamento de
execução (UE) 2017/2091 da Comissão de 14 de
novembro de 2017 relativo à não renovação da
aprovação da substância ativa iprodiona, em
conformidade com o Regulamento (CE) nº
1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos
no mercado.

INFORMAÇÃO FITOSSANITÁRIA
Xylella fastidiosa
quarentena

-

bactéria

de

A DGAV disponibilizou no seu portal em DGAV Fitossanidade, as apresentações na Sessão de
Esclarecimentos sobre a Xylella fastidiosa que
decorreu no dia 12/09/2017 em Coimbra:
Informação sobre a bactéria e seus vectores,
(DIFMPV)
Situação na união europeia - medidas legislativas,
preventivas e de combate, (DSSV)

CITRINOS
Inseto Epitrix na cultura da batateira

Míldio ou aguado
Aconselha-se realizar um tratamento preventivo
contra esta doença com um dos produtos
homologados à base de cobre.
O tratamento deve ser repetido, sobretudo se
ocorrerem períodos de chuva prolongados. Deve
haver o cuidado de atingir com a calda toda a copa
da árvore.
No Modo de Produção Biológico são também
autorizados fungicidas à base de cobre para a luta
contra o míldio.

A DGAV divulgou no seu portal, informação
detalhada com as Zonas Demarcadas para Epitrix Lista de Concelhos (6ª atualização de 5 dezembro
2017) Zonas Demarcadas para Epitrix.
Ver também em anexo ficha técnica sobre Epitrix sp.

Nota: Para mais informação sobre estes
organismos consulte o portal da DGAV ou o
portal da DRAPC.

Feliz Natal
Bom Ano Novo 2018

