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        VINHA 
 

Doenças do Lenho 
  

Durante a fase de repouso vegetativo, a luta cultural é o único meio de combater e evitar a propagação das 

doenças do lenho, pelo que se recomenda: 

- Podar o mais tarde possível, próximo do abrolhamento e começando a poda pelas parcelas menos atacadas; 

- Desinfetar os instrumentos de poda; 

-As feridas da poda deverão ser pinceladas com um fungicida cuprico; 

-Eliminar os sarmentos com sintomas; 

- Nas cepas mais atacadas, por escoriose, deixar mais de 2 gomos por talão; 

- Não utilizar na enxertia, material vegetativo que tenha origem em plantas infetadas ou suspeitas. 

Após o inicio do desenvolvimento vegetativo, a luta química a realizar preventivamente, consiste em fazer 

tratamentos, nos estados fenológicos D (saída das folhas) e E (folhas livres), com uma das substancias ativas 

homologadas. 

 

OLIVAL 

Caruncho 
O principal meio de luta contra esta praga é a manutenção do olival bem cuidado, em boas condições de 

desenvolvimento. 

No final do Inverno os adultos fazem as posturas dando origem a uma nova geração. 

Quando se deteta a presença desta praga, devem-se adotar as seguintes medidas profiláticas: 

- Deixar a lenha da poda no olival, como “isco” para os adultos efetuarem aí as posturas. 

- A destruição da lenha da poda deve ser feita o mais tardar em Maio, antes que os adultos da nova geração 

possam sair. A destruição faz-se por trituração e enterramento, ou por queima. 

 

Tuberculose ou Ronha da Oliveira 
A tuberculose, é uma doença que se manifesta em quase todos os olivais. 

Os tumores podem provocar o definhamento dos ramos de 2 e 3 anos, afetando o crescimento, provocando s 

desfoliação e a morte dos ramos. 



As medidas preventivas: 

-Eliminar os ramos afetados a quando da poda; 

- Desinfetar os instrumentos de poda (tesouras e serrotse) com lexivia a 5%; 

 - Queimar a lenha da poda afetada pela doença; 

- As feridas provocadas pela poda devem ser desinfetadas e protegidas com uma pasta cuprica. 

 

               

             

 

Estação de Avisos do Alto Alentejo 

 

     

NOTA 

Em anexo, divulga-se 

IMPLEMENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE PROTEÇÃO INTEGRADA 
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