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Míldio

Régua, 17 de Junho de 2008

Oídio

ATENÇÃO!!!!

As trovoadas, acompanhadas de elevada
precipitação, verificadas nos últimos dias
proporcionaram condições para a ocorrência de
novas infecções primárias de míldio na
região do Baixo Corgo e em algumas zonas
do Cima Corgo. A distribuição da chuva não
foi uniforme, incidindo principalmente em
locais como Barqueiros, Mesão Frio, Penajóia,
Cambres, Régua, Santa Marta de Penaguião,
Bertelo, Lamego, Vila Real, Valdigem,
Armamar, Folgosa, Celeirós, Pinhão e Favaios.
Assim, aconselhamos os Srs. Viticultores
que possuem vinhas nas proximidades dos
locais acima referidos, ou outros em que se
tenha registado elevada precipitação, a
efectuarem de imediato novo tratamento
anti-míldio, utilizando um fungicida antimíldio penetrante que possua acção antiesporulante. Chama-se a atenção para a
eventual necessidade de alternar a família
química dos fungicidas (em função dos
tratamentos já realizados).
(Consultar lista anexa à Circular n.º 3)

Nas vinhas em que vai ser efectuado o
tratamento contra o míldio, deverá também ser
aplicado um fungicida anti-oídio penetrante
(ver lista de fungicidas anti-oídio anexa à
Circular n.º 4/08).
Nas vinhas em que se verifiquem já
infecções nas folhas e/ou cachos deverá ser
aplicado dinocape ou enxofre.
Continuamos a chamar a atenção para o
facto de o oídio ter excelentes condições para o
seu desenvolvimento. Assim, as vinhas deverão
manter-se protegidas até ao fecho do cacho,
respeitando escrupulosamente os períodos de
persistência de acção dos fungicidas utilizados.

Atenção Sr. Viticultor:
A vegetação deverá estar correctamente orientada para permitir o arejamento do interior da sebe
e aumentar a eficácia dos tratamentos fitossanitários.
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