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Régua, 16 de Julho de 2007

MÍLDIO

CIGARRINHA VERDE

A elevada precipitação verificada
proporcionou condições para a ocorrência de
novas infecções da doença, principalmente
nas Sub-regiões do Baixo e Cima Corgo. Nas
vinhas que ainda não atingiram a fase de
cacho fechado mantém-se o risco de ataques
ao cacho. Nas vinhas mais adiantadas, as
infecções afectam essencialmente as folhas,
órgãos fundamentais para o desenvolvimento
dos cachos e da planta.
Assim, aconselhamos a realização
imediata de um tratamento anti-míldio
com um fungicida penetrante que possua
acção curativa (ver lista anexa à Circular
N.º 4), pulverizando bem toda a planta.

Verifica-se já a presença de ninfas da
segunda geração. Recomendamos a vigilância
das vinhas através da observação visual (ver
Circular N.º 9).

A pressão da doença mantém-se, pelo
que, aconselhamos a aplicação preventiva de
um fungicida anti-oídio penetrante (ver
lista de fungicidas anti-oídio anexa à Circular
n.º 5/07).
Nas vinhas em que se verificam já ataques
da doença, deverá ser utilizado um fungicida
à base de dinocape.

Atenção Sr. Viticultor: Para evitar a queima dos
cachos, efectue criteriosamente as despontas e
desfolhas, nunca expondo os cachos voltados a sul
e poente.

Aconselhamos os Srs. Viticultores a
efectuarem a vigilância das vinhas, observando
troncos, sarmentos, folhas (página inferior) e
cachos, com o objectivo de detectarem
possíveis focos de cochonilhas (Fig. 1).
Caso sejam observados focos desta praga,
deverão ser efectuados tratamentos localizados
no sentido de evitar a sua dispersão. Para
combate às cochonilhas estão homologadas as
substâncias activas clorpirifos e malatião,
sendo a primeira aconselhada em Protecção
Integrada.

Foto DRAP-N / EAD

OÍDIO

COCHONILHA ALGODÃO

Fig. 1: Cochonilha algodão na folha.
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Sr. Agricultor: Leia atentamente os rótulos dos
produtos e, para qualquer esclarecimento
adicional, contacte a Estação de Avisos.
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