Circular 05/20
Viseu, 30 março 2020

AVISOS AGRÍCOLAS
ESTAÇÃO DE AVISOS DO DÃO
MACIEIRA

PESSEGUEIRO

Pedrado

Lepra

O IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) prevê
ocorrência de precipitação durante esta semana. Deve
renovar o tratamento contra o pedrado antes das chuvas,
dando preferência a um produto de contato com ação
preventiva. Sempre que ocorra lavagem, precipitação
superior a 25 l/m2, deve renovar o tratamento.

Face à instabilidade meteorológica, deve continuar
a tratar para lepra do pessegueiro.

VINHA
Oídio
O ataque de oídio verificado no final da campanha anterior
deixou uma forte carga de inóculo nas varas e talões.
Algumas vinhas da região já se encontram no estado de
cachos visíveis, fase importante para o controlo do oídio. À
medida que a sua vinha for atingindo o estado de cachos
visíveis, deve efetuar um tratamento preventivo para
oídio, dando preferência ao enxofre nesta fase. Este
tratamento reveste-se de alguma importância pois ajudará
a reduzir o inóculo na fase inicial.

OLIVAL
Olho-de-Pavão e cercosporiose
Se no último tratamento recomendado optou por
um produto à base de cobre, pode ter ocorrido
lavagem do mesmo, devendo renovar o
tratamento.

Tendo em vista a mitigação e contenção da
propagação do surto epidémico do COVID- 19 aos
utentes da Estação de Avisos, a presente circular é
enviada somente via SMS e e-mail

A equipa técnica da EADão

Traça da videira - Confusão sexual
A confusão sexual é uma prática que permite combater a
traça da uva sem recurso a produtos fitofarmacêuticos.
Consiste na colocação na vinha de difusores que saturam o
ar de uma substância que imita o sinal químico
(feromonas) emitido pelas fêmeas da espécie para atrair
os machos. O excesso de feromona ao confundir os
machos, dificultará a localização das fêmeas, levando a
uma acentuada diminuição do nº de posturas e
consequentemente de larvas. Já se iniciaram as capturas
de traça da uva nos nossos Postos de Observação
Biológica, por isso é a altura oportuna para colocação dos
difusores. ATENÇÃO, NÃO É NECESSÁRIO QUALQUER
TRATAMENTO PARA ESTA PRAGA. Caso se justifique
tratamento sairá informado oportunamente através de
uma nova circular de aviso.
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