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VINHA 

MÍLDIO/OÍDIO 

As condições meteorológicas verificadas nos 

últimos dias, em toda a região, proporcionaram 

condições favoráveis a ocorrência de novas 

infecções de míldio e oídio. Aconselhamos por 

isso, os Sr. Agricultores a fazerem um 

tratamento contra estas doenças, logo que 

possível, com um produto sistémico que as 

combata em simultâneo. 

Igualmente importante é orientar a vegetação 

e fazer uma cuidada desfolha, de maneira a 

permitir um bom arejamento da planta e 

facilitar a penetração do produto utilizado. 

(ver lista de produtos anexa á circular nº 4) 

 

BATATEIRA 

MÍLDIO 

Estas condições climáticas e as previsões do 

estado do tempo para a região são também 

favoráveis ao aparecimento de infecções de 

míldio nesta cultura, pelo que, deve 

continuar a proteger o seu batatal, com um 

produto sistémico da lista anexa á circular 

nº 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTANHEIRO 

VESPA DAS GALHAS DO CASTANHEIRO 

Sendo a luta biológica o único modo de controlar 

esta importante praga do castanheiro, 

efectuaram-se várias largadas (1 largada = 

conjunto de 120 fêmeas e 70 machos) na região, 

do parasitoide Torymus sinensis.  

Assim, e para que o parasitoide se instale e tenha 

o êxito pretendido, são proibidos os tratamentos 

fitossanitários, especialmente insecticidas, nos 

soutos e suas proximidades, onde se efectivaram 

as largadas do auxiliar. 

As galhas (bugalhos) secas, não devem ser 

retiradas do castanheiro, uma vez que o 

parasitoide Torymus sinensis passa o inverno 

dentro delas e ao fazê-lo estaríamos a destruir o 

auxiliar. 

Doravante, nos castanheiros em produção,      

NÃO DEVEM SER RETIRADAS AS GALHAS VERDES 

NEM AS SECAS. 
O responsável pela Estação de Avisos 
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