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1. OLIVAL 

1.1 Olho de Pavão (Spilocaea oleagínea) 

Em zonas com quantidades elevadas de inóculo (agente de infeção da doença), a Primavera é uma 
época especialmente crítica para as infeções. Se neste período se verificar tempo fresco e chuvoso, 
conjugado com abundância de inóculo e existência de folhas novas (não protegidas por fungicidas e mais 
sensíveis a infeções), poderão ocorrer infeções graves. Estas infeções permanecem latentes durante o 
Verão sem produzir queda de folhas e constituem a principal fonte de inóculo para as infeções de Outono 
Inverno. A sensibilidade de algumas variedades de oliveira ao olho de pavão é a seguinte: Sensíveis - 
Picual, Cornicabra, Cordovil de Serpa, Negrinha, Madural, Redondil, Carrasquenha de Elvas, Maçanilha, 
Conserva de Elvas. Medianamente sensíveis - Gordal, Cobrançosa. Pouco sensíveis – Cobrançosa, Galega 
vulgar. São recomendados os seguintes meios de luta: Luta cultural - fertilização racional, condução e 
podas que favoreçam a ventilação e arejamento da copa das árvores, utilização de variedades pouco 
sensíveis ou tolerantes à doença, utilização de formas de rega que não molhem a folhagem. Luta 
química - utilização de fungicidas homologados Estes tratamentos têm carácter preventivo, tendo o 
cuidado de cobrir com a calda toda a árvore, e em especial as partes inferior e interior da copa. O índice 
total de infeção (ITI) encontra-se compreendido entre os 5% e os 8% (NEA – 5 a 10 folhas com manchas). 
Os fungicidas homologados são os indicados no quadro nº 1. 

1.2 Traça Verde (Margaronia Unionalis) 

Os danos causados pelas larvas nos rebentos e nas folhas têm significado em plantações jovens. 
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 com 
os inseticidas homologados indicados no quadro nº 2.  
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PRINCÍPIOS GERAIS DE PROTEÇÃO INTEGRADA 

1. Aplicar medidas de prevenção e/ou o controlo dos inimigos das culturas;  
2. Utilizar métodos e instrumentos adequados de monitorização dos inimigos das culturas;  

3. Ter em consideração os resultados da monitorização e da estimativa do risco na tomada de 
decisão;  

4. Dar preferência aos meios de luta não químicos;  

5. Aplicar os produtos fitofarmacêuticos mais seletivos tendo em conta o alvo biológico em vista e 
com o mínimo de efeitos secundários para a saúde humana, os organismos não visados e o 
ambiente;  

6. Reduzir a utilização dos produtos fitofarmacêuticos e outras formas de intervenção ao mínimo 
necessário;  

7. Recorrer a estratégias anti resistência para manter a eficácia dos produtos, quando o risco de 
resistência do produto for conhecido;  

8. Verificar o êxito das medidas fitossanitárias aplicadas, com base nos registos efetuados no 
caderno de campo.  

 



 

Quadro nº 1: Inseticidas homologados para o combate do Olho de Pavão no OLIVAL  
Substância 

activa 
Nome comercial Classif. 

IS  
 

Condições de aplicação 

 

cobre 

(hidróxido)  

(3)  

CHAMPION WP • FITOCOBRE • GYPSY 50 WP 
• HIDROTEC 50% WP•MACC 50  

Xn, N 

 
7 

(3) No outono, quando aparecem as primeiras manchas 
da doença, realizar uma ou duas aplicações. Em anos de 
primavera chuvosa repetir o tratamento.  

COPERNICO  25% HIBIO • HIDROTEC 20% HI 
BIO 

Xi, N 

CHAMPION WG • KADOS • KOCIDE OPTI • 
KOCIDE 35 DF • KOCIDE 200 • VITRA 40 
MICRO 

Xn, N 

 

cobre 

(oxicloreto)  

(3) 

COBRE 50 SELECTIS • CURENOX 50 Xn, N 

 
7 

(3) No outono, quando aparecem as primeiras manchas 
da doença, realizar uma ou duas aplicações. Em anos de 

primavera chuvosa repetir o tratamento.  

BLAURAME • CALICOBRE 50 WP • COZI 50 • 
CUPRAVIT • CUPRITAL • CUPROCAFFARO• 
EXTRA-COBRE 50 • NEORAM BLU • ULTRA 

COBRE 
COBRE FLOW CAFFARO 

Xn 

FLOWBRIX • FLOWBRIX BLU• FLOWRAM 
CAFFARO 

N 

CUPRITAL SC • CUPROCOL • CUPROCOL 

INCOLOR • INACOP-L 
Xn, N 

OXITEC 25% HI BIO • NUCOP M 35% HI BIO Xi, N 

 CUPRITAL 50 WG ADVANCE  Xn, N 

 

cobre (óxido 

cuproso)  

(3) 

COBRE NORDOX SUPER 75 WG N 
 

7 

(3) No outono, quando aparecem as primeiras manchas 
da doença, realizar uma ou duas aplicações. Em anos de 

primavera chuvosa repetir o tratamento.  COBRE SANDOZ LÍQUIDO  Xn, N 

cobre  

(sulfato de 

cobre e 

cálcio) 

MANIFLOW Xi, N 14 

Realizar o primeiro tratamento no Outono após o 
aparecimento das primeiras manchas da doença. Repetir 
o tratamento passadas 3 semanas, se as condições 

climáticas decorrerem favoráveis à sua evolução. Em 
anos de primavera chuvosa realizar, neste período, um 
tratamento com fungicida não cúprico.  

difenoconazol 

(4)  

máximo duas 

aplicações  

SCORE 250 EC N 30 

(4) Aplicar na primavera, não efetuando mais de dois 

tratamentos, com produtos com o mesmo modo de ação 
(DMI).  

 

Tebuconazol 

(4)  

máximo duas 

aplicações  

FRUTOP 25 EW • TEBUTOP GOLD Xn, N 

 
--- 

(4) Aplicar na primavera, não efetuando mais de dois 
tratamentos, com produtos com o mesmo modo de ação 

(DMI). 

ORIUS 20 EW • GLORIA 20 Xn 

FOLICUR •  ENIGMA • LOUSAL Xn, N 

(IS) – Intervalo de Segurança (Dias) 

Classificação: Xn – nocivo;  Xi – irritante; N – perigoso para o ambiente; Is - isento 

Salienta-se ainda que:  
---a consulta destes quadros não dispensa a leitura atenta do rótulo do respetivo produto fitofarmacêutico;  
--- para qualquer dúvida relativamente ao cancelamento de AVs e APV`s deverá ser consultada a listagem disponível no site da DGAV 

(www.dgav.min-agricultura.pt _ produtos fitofarmacêuticos_listas de produtos com vendas autorizadas_listagem de cancelamentos a partir de 
01-01-2001). 

℗  Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância ativa e por finalidade, no máximo duas aplicações por ciclo cultural, quando 
aplicável. 

Fonte: Página web da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (www.dgv.min-agricultura.pt) (27 de Março de 2014) 

Quadro nº 2: Inseticidas homologados para o combate da Traça Verde no OLIVAL 

Substância ativa Nome comercial Classif. I. S. Condições de aplicação 

deltametrina 

 ℗ (12) máximo duas 

aplicações 

DECIS EXPERT Xn, N 7 

12) Para produtos fitofarmacêuticos com base em 

substâncias ativas do grupo dos piretróides, só são 

permitidas duas aplicações, por ciclo cultural e para o total 

das finalidades, quando aplicável. 

lambda-cialotrina 

℗ (12) máximo duas 

aplicações 

KARATE ZEON  Xn, N 7 

(12) Para produtos fitofarmacêuticos com base em 

substâncias ativas do grupo dos piretróides, só são 

permitidas duas aplicações, por finalidade e por ciclo 

cultural, quando aplicável. 

(IS) – Intervalo de Segurança (dias) 

Classificação: Xn – nocivo;  Xi – irritante; N – perigoso para o ambiente; Is - isento 

Salienta-se ainda que:  
---a consulta destes quadros não dispensa a leitura atenta do rótulo do respetivo produto fitofarmacêutico;  
--- para qualquer dúvida relativamente ao cancelamento de AVs e APV`s deverá ser consultada a listagem disponível no site da DGAV 

(www.dgav.min-agricultura.pt _ produtos fitofarmacêuticos_listas de produtos com vendas autorizadas_listagem de cancelamentos a partir de 
01-01-2001). 

℗  Permitido temporariamente. Só são permitidas, por substância ativa e por finalidade, no máximo duas aplicações por ciclo cultural, quando 

aplicável. 

Fonte: Página web da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (www.dgv.min-agricultura.pt) (27 de Março de 2014) 


