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        VINHA 

 

Doenças do Lenho 

ESCA 

  
Este Verão tem-se observado, com muita frequência, sintomas característicos desta doença. 

Os fungos responsáveis por esta doença atacam o lenho provocando a aparecimento de manchas entre 

as nervuras das folhas, que são de cor avermelhada nas castas tintas e cor amarelada nas castas 

brancas, acabando por necrosar.              

As varas podem não atempar e os cachos murcham e acabam por secar.  

Estes sintomas podem ocorrer em toda a planta ou em apenas alguns dos seus órgãos. 

Aconselha-se a marcar as cepas afetadas por esta doença, com vista à aplicação de medidas de luta 

dirigidas a estas plantas na altura da poda. 

 

OLIVAL 

MOSCA DA AZEITONA 

Em alguns olivais, a infestação é já muito elevada e as condições meteorológicas são favoráveis ao 

desenvolvimento desta praga. 

A observação do olival deve ser realizada em 10 árvores, colhendo 10 azeitonas ao acaso em cada 

uma, em torno da copa. O nível económico de ataque (NEA) é atingido se, nessa amostra de 100 

azeitonas, encontrar 8 a 12% de frutos com ovos, larvas vivas ou pupas, deve proceder a um 

tratamento. (Quadro 1). 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1 - Insecticidas homologados para a Mosca da Azeitona 

    Substância ativa Modo de Ação Nome Comercial I S 

      (dias) 

deltametrina Piretróide. DECIS, DECIS EXPERT, DELTAPLAN, 7 

  Contato e ingestão DELSTAR, DECA, PETRA, POLECI   

  Organofosforado. DIMETAL, PERFEKTHION; DANADIM   

dimetoato Sistémico. PROGRESS, DAFENIL PROGRESS,  (2) 

  Contato e ingestão DIMISTAR PROGRESS, ROGOR, DIMETEX   

fosmete Organofosforado. IMIDAN 50 WP (1) 14 

  Contato     

lambda- Piretróide.  KARATE with ZEON technology, NINJAwith 7 

cialotrina Contato e ingestão ZEON technology   

spinosade Spinosina. SPINTOR ISCO 7 

  Contato e ingestão     

  Neonicotinoide.     

tiaclopride Sistémico. CALYPSO 14 

  Contato e ingestão     

    (I S) - Intervalo de Segurança; 

  

    (1) - Autorizado apenas para a aplicação de azeitona de mesa, com um máximo de 2 aplicações.  

 Não pode ser aplicado em azeitonas para produção de azeite. 

 

    (2) - 42 dias podendo ser reduzido para 21 dias quando se efetua apenas uma aplicação na concentração  

de 75g s.a./hl. 

   

    Consulta: Adaptado do Guia dos Produtos Fitofarmacêuticos da DGAV (www.dgav.pt) 

 

    Deve fazer sempre a leitura do Rotulo dos Produtos Fitofarmacêuticos 

  

 

Estação de Avisos do Alto Alentejo 


