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1. OLIVAL 

1.1 Olho de Pavão (Spilocaea oleagínea) 

As condições ambientais têm vindo favoráveis à doença, como a humidade relativa (Hr) 
elevada, as neblinas e os nevoeiros, as folhas molhadas durante elevado número de horas e a 
temperatura entre os 10 – 25 º C. Esta doença pode provocar severas desfoliações nas oliveiras, 
conduzindo ao enfraquecimento das árvores e se a situação se repetir nos anos seguintes, 
torna-se alarmante, pois não se formam ramos novos que floresçam e frutifiquem. Para a luta 
cultural, efetue uma fertilização racional e podas que favoreçam a ventilação e o arejamento 
da copa.  

1.2 Algodão da Oliveira (Euphyllura olivina) 

Este pequeno inseto pode prejudicar o desenvolvimento das oliveiras, principalmente das 
árvores jovens, ao picar e sugar a seiva enfraquecendo-a, ao desenvolver geralmente nos 
botões florais uma massa semelhante ao algodão que pode provocar a infertilidade e a quebra 
de produção, como também por excretar uma melada que se cobre de fumagina. A fumagina é 
um complexo de fungos negros, que se desenvolve nas meladas açucaradas, reduzindo a 
fotossíntese e a respiração das zonas afetadas. 

1.3 Traça Verde (Margaronia Unionalis) 

Os adultos aparecem pela primeira vez entre Março e Abril, indo até Outubro a Novembro. As 
larvas alimentam-se das folhas, dos rebentos tenros e muitas vezes das azeitonas, podendo ter 
um impacto económico quando surgem ataques fortes. Tem maior incidência nos viveiros e nas 
plantações jovens em particular. Os danos causados pelas larvas nos rebentos e nas folhas não  
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têm significado em plantações adultas. Recomendamos a observação atenta das folhas novas, na 
extremidade dos ramos e se detetar mais do que cinco rebentos atacados pelas larvas ou os sintomas 
serem recentes, trate o olival ou a parcela.  

2. VINHA 
2.1. (Esca) - Fungos responsáveis - Fomitiporia mediterranea, Phaeomoniella chlamydospora e 
Phaeoacremonium aleophilum), Escoriose Europeia (Botryosphaeria spp.), Escoriose Americana 
(Phomopsis vitícola), Eutipiose (Eutypa spp. ) 
 
A esca associada à eutipiose e à escoriose constituem o chamado “complexo degenerativo do lenho da 
videira”. 

Para evitar a disseminação destas doenças, considera-se fundamental a adoção de medidas culturais 
nas quais a operação poda é determinante, assim: 

• Deve-se podar, se possível, com tempo seco, frio e sem vento e o mais próximo possível do início do 
abrolhamento, deixando para o final as cepas afetadas ou suspeitas, 

• Os cortes devem ser em forma de bisel, com secção lisa, evitando assim a acumulação de humidade 
no seu interior, 

• Evitar cortes de grande superfície, protegendo-as através de pincelagem com uma substância 
impermeabilizante, 

• Eliminar cepas doentes ou mortas, bem como a madeira doente de cepas ainda viáveis, 

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

• Desinfetar, com lixívia a 5%, os instrumentos de corte utilizados em cepas com suspeita da doença e 
em especial na passagem de umas parcelas para outras, 

• Não juntar o material da poda nas proximidades das vinhas, durante o Inverno, pois constituem 
importante fonte de inoculo para disseminação destas doenças. 

• A pulverização das cepas, imediatamente a seguir à poda, com uma calda à base de um produto 
cúprico, tem ação preventiva contra as infeções destas doenças, nesta fase de grande risco devido à 
presença de feridas.  

A luta química contra a escoriose deverá ser efetuada ao início da atividade vegetativa, nos estados 
fenológicos de saída das folhas a folhas livres na escoriose americana e nos estados fenológicos de 
ponta verde a saída das folhas para a escoriose europeia. 
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