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Chaves, 29 de Maio de 2017

CASTANHEIRO
VINHA

ATENÇÃO!
VESPA DAS GALHAS DO CASTANHEIRO
d
- Insecto adulto em tamanho ampliado.
- Tamanho médio real é de 2,5 a 3 mm.

Devem continuar a observar cuidadosamente os
seus castanheiros, e caso observem sintomas
(bugalhos/galhas) semelhantes aos das
fotografias, deverão retira-las de imediato e
destruí-las, através do fogo ou enterrando-as.

Míldio
As condições climáticas que se fizeram sentir,
criaram condições favoráveis à formação de novas
infecções de míldio, nas vinhas da região.
Aconselhamos, por isso, os Srs. Agricultores a
manterem a vinha protegida contra esta doença,
fazendo um tratamento com um produto
sistémico.
(consultar lista anexa à circular anterior)

Oídio
As condições climáticas são também favoráveis ao
desenvolvimento desta doença, sendo por isso
necessário proteger a vinha contra este fungo,
realizando um tratamento com um produto da
lista anexa á Circular anterior.
NOTA
Devido à fase de franco desenvolvimento da vinha, deve
optar por realizar um tratamento com um produto
sistémico, seleccionado da lista anexa á Circular nº 6,
que combata em simultâneo o míldio e o oídio.

Deverão também comunicar aos Serviços
Regionais de Agricultura mais próximos ou a esta
Estação de Avisos.
NÃO DEIXE QUE ESTA PRAGA SE INSTALE NOS
SEUS CASTANHEIROS E DESTRUA A PRODUÇÃO!

BATATEIRA
Mildio
O estado do tempo tem decorrido favorável ao
aparecimento de infecções de míldio, pelo que,
deve continuar a proteger o seu batatal, com um
produto sistémico da lista em anexo à Circular
anterior.
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