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VINHA
As chuvas da passada semana, dada a sua intensidade
(Registo superior a 60 litros/m2, nalgumas das nossas
estações meteorológicas), poderão ter diminuído a
eficácia dos produtos aplicados ao lavar a sua componente
de contacto.

Míldio
Caso não tenha efetuado o tratamento de acordo com a
última circular ou se a sua vinha esteve algum tempo sem
proteção, durante as últimas chuvas, poderão surgir
manchas de míldio. Deve por isso renovar o tratamento
para míldio antes do aparecimento das manchas, previstas
para o inico da próxima semana. Trate com um produto de
ação curativa e anti-esporulante.

Viseu, 18 de Maio de 2017
MACIEIRA
Pedrado da macieira
A chuva ocorrida provocou a lavagem do produto de
contacto nos dias 10 e 11 de Maio. O posicionamento de
produtos de ação curativa após a precipitação poderá ter
sido comprometido, devido ao número de dias que o
pomar se encontrou desprotegido. Durante este período
registou-se um elevado número de projeções de ascósporos
nas lâminas, causando graves infeções de pedrado. As
manchas resultantes destas infeções irão surgir a partir de
23 de Maio. Deste modo, aconselha-se a proteção do seu
pomar, o mais próximo possível desta data, com produto
de ação anti-esporulante.

Cochonilha de S. José
Oídio

Podridão negra

Já observámos ninfas de cochonilha de S. José. Se
verificou a presença desta praga no seu pomar deve
realizar tratamento, pois é na fase da migração das ninfas
que o mesmo é eficaz. Os tratamentos devem ser dirigidos
apenas às árvores onde se verifique a presença deste
inimigo.

Se não efectuou o tratamento para podridão negra,
recomendado na última circular, deve tratar para esta
doença, com um produto de ação curativa. Procure utilizar
um produto que combata simultaneamente míldio ou
oídio.

Nota: Caso se justifique a realização de tratamento
generalizado e se ainda não efetuou o tratamento larvicida
para bichado-da-fruta recomendado na Circular anterior,
poderá optar por um produto que controle em simultâneo
ambas as pragas.

Se não efectuou o tratamento recomendado na última
circular, deve fazê-lo de imediato, uma vez que se está a
iniciar a floração.

Nota sobre deformações em folhas de videira
Na sequência de várias consultas efetuadas a esta Estação
de Avisos sobre este assunto, prestamos o seguinte
esclarecimento: nos meses de março e abril, foram
registadas, nas nossas estações meteorológicas, fortes
amplitudes térmicas (temperaturas noturnas baixas e
temperaturas diurnas elevadas). Como consequência, em
muitas vinhas da região têm sido observadas folhas
fortemente deformadas, com pontuações e manchas de cor
clara. Trata-se de um acidente fisiológico devido à
situação referida, não havendo necessidade de efetuar
quaisquer tratamentos para eventuais doenças ou insetos.

Mecanismo inovador criado para facilitar o acesso à terra e de
promover e divulgar a sua oferta. Para mais informações, consultar
o site http://www.bolsanacionaldeterras.pt ou qualquer serviço do
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

