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Viseu, 22 de Abril de 2015

MACIEIRA

VINHA

Pedrado

Míldio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê a

Nas vinhas com mais de 10 cm de crescimento, a

continuação de tempo instável com a ocorrência de

precipitação ocorrida de 13 a 16 de Abril propiciou a

precipitação. Já foram observadas manchas de pedrado

ocorrência de infeções primárias de míldio, estando o

no início da semana e prevê-se novo aparecimento a

aparecimento das manchas previsto para meados da

partir do fim-de-semana. Face a estas condições de risco

próxima semana. O IPMA prevê a ocorrência de chuvas

recomendamos que continue a manter o pomar

para os próximos dias o que poderá desencadear novas

protegido contra o pedrado. Opte por um produto de

infeções de míldio. Recomenda-se a realização de um

contacto com ação preventiva. É fundamental fazer a

tratamento para esta doença, posicionando-o antes da

monitorização da precipitação ocorrida no seu pomar

chuva prevista e antes do aparecimento das manchas

recorrendo a um pluviómetro, uma vez que os produtos

primárias. Este tratamento prevenirá o aparecimento de

de contacto são arrastados quando se atinge um valor

infeções primárias e secundárias.

2

acumulado de precipitação superior a 25 l/m . Consulte

Atendendo ao período de forte crescimento em que a

a lista de produtos homologados enviada na circular

vinha se encontra e ao risco de precipitação, recomenda-

anterior.

se a aplicação de um produto sistémico de ação
preventiva e curativa.

OLIVAL
Olho-de-Pavão e Cercosporiose
Tem-se verificado um forte ataque destas doenças nos
olivais da região. Face às condições meteorológicas
ocorridas e previstas recomendamos a proteção imediata
do seu olival. Não adie a realização deste tratamento
uma vez que a aplicação de produtos cúpricos é
prejudicial a partir do início da floração.

BOLSA DE TERRAS
Consulte o site http://www.bolsanacionaldeterras.pt ou
qualquer serviço do Ministério da Agricultura e do Mar de
forma a obter mais informações acerca desde mecanismo
inovador, através do qual passaram a poder ser
disponibilizados os prédios rústicos e, em determinadas
situações, os prédios mistos que tenham aptidão agrícola,
florestal e silvopastoril, para entrega em arrendamento,
venda ou para outros tipos de cedência.

PESSEGUEIRO
Lepra
Renove

tratamento

uma

vez

que

as condições

meteorológicas continuam favoráveis à doença.
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