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1. OLIVAL 

1.1 Olho de Pavão (Spilocaea oleagina Hughes) 
As infeções desenvolvidas na Primavera permanecem latentes durante o Verão sem produzir queda de 
folhas e constituem a fonte de inóculo principal para as infeções de Outono – Inverno. Através do método 
de diagnóstico precoce (ITI) os resultados observados foram em 2014: 

DATA COLHEITA LOCAL TOTAL AMOSTRA ITI (índice total infeção) 
10-Mar Beja 100 3% 
10-Mar Ervidel 100 0% 
11-Mar Serpa 100 7% 
11-Mar Safara 100 8% 
12-Mar Santiago do Cacém 100 7% 
24-Mar Beja 100 5% 
24-Mar Ervidel 100 7% 
25-Mar Serpa 100 7% 
25-Mar Safara 100 7% 
26-Mar Santiago do Cacém 100 1% 

O seu nível económico de ataque situa-se entre os 5% e 10% de folhas com manchas visíveis.  

1.2 Traça da Oliveira (Prays Oleae Bernard) 
Os olivais entraram no estado fenológico de plena floração, fase propícia à geração que se desenvolve 
nos cachos florais (geração antófaga). Na margem esquerda as populações tiveram um pico de voo com 
bastantes indivíduos nas duas últimas semanas de Abril, ao contrário da margem direita e região de 
Santiago do Cacém em que o pico de voo foi baixo. As fêmeas colocam os ovos preferencialmente no 
cálice da flor e passados 9 a 12 dias as larvas emergem e penetram diretamente nos botões florais, onde 
permanecem cerca de 30 a 35 dias. Sr. Agricultor deve observar cinco cachos florais por árvore em 20 
árvores e se obtiver entre 5 e 11% de cachos florais atacados, deve proceder a um tratamento 
fitossanitário, sobretudo se o olival teve fraca floração e/ou vingamento dos frutos. Em luta biológica 
são referidos como auxiliares que podem ter alguma ação de limitação natural, os crisopídeos (ex: 

Chrysoperla carnea Steph.) e os antocorídeos (ex: Anthocoris nemoralis F.). Assim, na seleção dos 
produtos fitofarmacêuticos deve-se escolher os que apresentam menores efeitos secundários para estes 
grupos de auxiliares (neutros a pouco tóxicos). Na luta química os fungicidas homologados são os 
indicados no Quadro nº 1. 

1.3 Euzophera (Euzophera pingüis Haworth) 
As oliveiras atacadas vão perdendo a coloração normal, caem algumas folhas e acabam por secar 
completamente, desprendendo os ramos com grande facilidade. O início do voo já ocorreu, tendo sido 
registados no período entre 14 e 25 de Abril, em armadilhas delta, capturas de 25 adultos na região de 
Serpa e de 52 adultos na região de Pias, zonas de solos com grande percentagem de argila, o que os 
torna impermeáveis. Na luta biológica o seu recurso parece promissor porque a limitação natural chega 
a atingir os 50%. Na luta biotécnica em ensaios de aplicação do método da confusão sexual realizados, 
obtiveram-se uma redução de capturas de machos em armadilhas sexuais entre 95% e 100% durante 180 
dias no mínimo. Na luta química a aplicação de inseticidas é muito trabalhosa e tem um elevado custo 
económico e ambiental. É conveniente que os senhores olivicultores exerçam uma vigilância atenta 
durante a colheita e na altura da poda para detetarem os sintomas referidos. Em função da avaliação do 
risco, poderão através das suas organizações solicitar à DGADR uma autorização extraordinária para 
aplicação de um produto fitofarmacêutico a usar no seu combate. 

 



2 VINHA 

2.1 Míldio (Plasmopara viticola (Berk. & Curt) Berl. & de Toni), Oídio (Uncinula necator (Schw.) 
Burr.) e Traça da uva (Lobesia botrana Den. & Schiff.) 

Consulte a Circular nº 4 de 03 de Abril de 2014. 

3. CITRINOS 

3.1 Afídeos ou piolhos  
Piolho verde (Aphis spiraecola Patch.) e Piolho negro (Toxoptera aurantii Boyer de Fonscolombe)  
Já são visíveis os primeiros sinais de ataque relacionados com a fase de intensa rebentação que se verifica. 
Assim, recomenda-se que se observem 100 rebentos ao acaso (2 rebentos x 50 árvores). A decisão do tratamento, 
deverá ser tomada quando se atingir o nível económico de ataque de 5 - 10% rebentos ocupados pelo piolho 
verde e 25 - 30 % pelo piolho negro. Em luta biológica os afídeos são controlados por diferentes grupos de 
auxiliares, quer parasitoides, quer predadores, sendo as espécies T. Aurantii e A. Gossypii, as mais suscetíveis à 
ação destes inimigos naturais. Na luta cultural recomenda-se a utilização de sebes, para fomentar o incremento 
da população de inimigos naturais, evitar adubações azotadas em excesso e eliminar focos de infestação. Em 
luta química uma das medidas mais importantes é a utilização de produtos fitofarmacêuticos seletivos para os 
auxiliares. A utilização de inseticidas homologados mencionados no Quadro nº 2, deve respeitar os NEA. 
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Quadro nº 1 : Inseticidas homologados para o combate da Traça da Oliveira (Prays Oleae) no OLIVAL 

Substância ativa Nome comercial Classif.  I S  Condições de aplicação 

bacillus thuringiensis  
(6) 

SEQURA Is 
- 

(6) O tratamento deve ser dirigido à 
geração antófaga. BELTHIRUL •  PRESA Xi 

deltametrina  
℗ (12)  

(máximo duas aplicações) 
DECIS EXPERT • RITMUS PLUS 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. 

lambda-cialotrina 
℗ (12)  

(máximo duas aplicações) 

ATLAS •  JUDO • KARATE ZEON • NINJA 
with ZEON technology 

Xn; N 

- 

(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. 
 (#) - Realizar apenas uma aplicação por 
ciclo cultural 

KARATE with ZEON technology 1,5 CS • 

KAISO SORBIE 
Xi; N 

KARATE ZEON + 1,5 CS  (#) 

(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 dos Afídeos nos CITRINOS 

Substância activa Nome comercial Classif. I. S. Condições de utilização 

acetamiprida  
(7) máximo 2 aplicações 

EPIK SG ; GAZELLE 
SG ; EPIK ; GAZELLE 

Xn, N 14 

(7) Para os produtos fitofarmacêuticos com base em 
substâncias ativas do grupo dos neonicotinóides, só são 
permitidas duas aplicações, por ciclo cultural e para o 
total das finalidades, quando aplicável. 

flonicamida  
(25) (26) máximo 2 aplicações 

TEPPEKI 

 
 
 
 

Is 

 
 
 
 

60 

(25)Para evitar o desenvolvimento de resistência efetuar 
no máximo duas aplicações por ciclo cultural. 
(26) Autorizado para controlo das espécies de afídeos: 
Aphis gossypii, Aphis spiraecola; Myzus persicae e 
Toxoptera aurantii em laranjeiras e tangerineiras. Não 
aplicar em limoeiros. 

pimetrozina  
(5) (uma aplicação) 

PLENUM  50  WG Xn, N 21 (5) Não efetuar mais de um tratamento. 

tiametoxame 
℗ (5) (7) (8)  (uma aplicação) 

ACTARA  25  WG 

 
 
 
 

N 

 
 
 
 

28 

(5) Não efetuar mais de um tratamento. 
(7) Para os produtos fitofarmacêuticos com base em 
substâncias ativas do grupo dos neonicotinóides, só são 
permitidas duas aplicações, por ciclo cultural e para o 
total das finalidades, quando aplicável. 
(8) Em laranjeiras, limoeiros e mandarinas.  

(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). 

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

 



A PROTEÇÃO INTEGRADA 

Na natureza do conceito de proteção integrada estão presentes três ideias básicas:  
• Intervir só quando necessário com recurso ao nível económico de ataque;  
• Utilizar de forma compatível e integrada o conjunto dos meios de luta disponíveis;  
• Atenuar o mais possível os efeitos inconvenientes dos pesticidas para os auxiliares e evidenciar 
preocupações de carácter ecológico. 
Os efeitos secundários dos pesticidas são - “qualquer ação bem caracterizada, diferente daquela para 
que esse pesticida foi usado, quer seja benéfica ou não, imediata ou mediata, e que resulte da 
utilização autorizada pelos serviços oficiais”.  

Entre os efeitos secundários dos pesticidas agrícolas, destacam-se:  

• Resistência aos pesticidas dos inimigos das culturas;  

• Toxidade para o Homem;  

• Toxidade para os animais domésticos;  

• Toxidade para os auxiliares;  

• Fitotoxidade (prejuízos na produção, prejuízos em aspetos qualitativos como coloração e cheiro e nos 
processos de transformação como vinificação e panificação);  

• Poluição do ambiente: · solo; · água; · aves; · peixes e outros organismos aquáticos; · vertebrados 
terrestres, excluindo aves; · abelhas; · minhocas e microrganismos do solo; · outra fauna e flora não 
visada. 

Numa população de um inimigo de uma cultura agrícola, que vai ser submetida ao tratamento com um 
pesticida, a par da maioria dos biótipos suscetíveis, que serão eliminados, pode ocorrer a presença de 
alguns, escassos, biótipos que sobrevivem. Ao longo de algumas gerações, submetidas à pressão de 
seleção de repetidos tratamentos com esse pesticida, verifica-se o aumento progressivo da população de 
biótipos resistentes. A presença ou a ocorrência de indivíduos resistentes a um dado pesticida pode ser 
consequência de mutação, dando origem a novas gerações com capacidade para resistir à ação tóxica 
desse pesticida. Como reação à manifestação da resistência, por exemplo de afídeos-da-macieira a um 
inseticida, o agricultor pode decidir repetir o tratamento e aumentar a dose, o que vai aumentar a 
pressão de seleção dos indivíduos resistentes e contribuir para que o referido inseticida perca toda a sua 

eficácia. 

As características do pesticida 
como a sistemia, a maior 
persistência, as mais elevadas 
doses e frequências de 
aplicação, e maior extensão 
da cultura aumentam a 
pressão sobre os organismos, 
favorecendo a resistência. 
Tem grande importância a 
natureza do modo de ação, 
com maior gravidade para os 
pesticidas seletivos que 
afetam um único alvo do que 
os multialvos, frequentes em 
fungicidas, como os 
ditiocarbamatos que reagem 
com os grupos tiol, inativando 

numerosas enzimas implicadas na respiração e noutros processos vitais. 

Por resíduo de pesticidas entende-se uma ou mais substâncias presentes no interior ou à superfície dos 
produtos agrícolas e resultantes da utilização de pesticidas, bem como os respetivos metabolitos e 
produtos de degradação ou reação. O resíduo é expresso em miligramas de pesticida por quilograma de 
produto agrícola ou alimento (mg/kg) ou em partes por milhão (ppm).  

O limite máximo de resíduos (LMR) é a quantidade máxima de resíduo de um pesticida, expressa em 
miligramas por quilo (mg/kg), permitida por lei nos produtos agrícolas de origem vegetal destinados à 
alimentação humana ou ocasionalmente à alimentação animal, bem como nos mesmos produtos secados, 
transformados ou incorporados em alimentos compostos.  

A análise e esclarecimento da natureza dos perigos e dos riscos dos pesticidas e das precauções a adotar 
para defesa do Homem e do ambiente são motivo de ampla e rigorosa informação sobre como atuar em 
relação a numerosas e importantes questões como:  

• Prévio planeamento do recurso aos pesticidas, incluindo a seleção de pesticidas, com rigorosa 
ponderação dos seus inconvenientes e vantagens; • leitura do rótulo para orientação de como atuar;  

• Equipamento de proteção da saúde do aplicador: vestuário, máscara, luvas, botas e cabines nos 
grandes equipamentos;  

• Preparação da calda ou de outra formulação e sua introdução no material de aplicação;  



• Aplicação do pesticida de modo a assegurar a defesa do aplicador (exposição oral, inalação e dermal) e 
do ambiente e em particular de abelhas, auxiliares e organismos aquáticos e respeito dos intervalos de 
segurança e de reentrada;  

• Eliminação dos excedentes dos pesticidas, das águas de lavagem e das embalagens vazias;  

• Lavagem do material de aplicação;  

• Transporte do pesticida;  

• Armazenamento do pesticida;  

• Manutenção dos registos do uso dos pesticidas;  

• Procedimentos de emergência e de primeiros socorros. 

Auxiliar - Organismo antagonista, com 
atividade predadora, parasitóide, 
parasita ou patogénica, de organismos 
inimigos das culturas. 

Aviso agrícola - Conselho, de natureza 
biológica, fenológica, climática e/ou 
fitiátrica, dado aos agricultores pelas 
estações de avisos no sentido de 
permitir avaliar os riscos devidos aos 
inimigos das suas culturas e decidir 
sobre a necessidade, oportunidade e 
natureza das intervenções fitiátricas, 
privilegiando, sempre que possível, a 
proteção integrada.  

Efeito secundário de um pesticida - 
Qualquer ação bem caracterizada, 
diferente daquela para que o pesticida 
foi usado, quer seja benéfica ou não, 
imediata ou mediata, e que resulte da 
utilização autoriza- da pelos serviços 
oficiais.  

Intervalo de segurança - Período de tempo que deve decorrer desde a última aplicação do pesticida e a 
colheita.  

Limite máximo de resíduos - Quantidade máxima de resíduos de um pesticida, expressa em mg/kg, 
toxicologicamente aceitável para o consumidor e o mais baixo possível para proteção fitossanitária 
adequada.  

Nível económico de ataque - Intensidade de ataque de um inimigo da cultura a que se devem aplicar 
medidas limitativas ou de combate para impedir que a cultura corra o risco de prejuízos superiores ao 
custo das medidas de luta a adotar, acrescidos dos efeitos indesejáveis que estas últimas possam 
provocar.  

Proteção integrada - Modalidade de proteção das plantas em que se procede:  

• À avaliação da indispensabilidade de intervenção no ecossistema através da estimativa do risco, do 
recurso a níveis económicos de ataque ou a modelos de desenvolvimento dos inimigos das culturas e da 
ponderação dos fatores de nocividade;  

• Na seleção dos meios de luta privilegiam-se as medidas indiretas de luta, em especial, a limitação 
natural e outros mecanismos de regulação natural dos inimigos das culturas e recorre-se aos meios 
diretos de luta só quando indispensável e à luta química em última alternativa e, na seleção dos 
pesticidas, pondera-se a eficácia global e a sua toxidade para o Homem, proibindo-se o uso de pesticidas 
muito tóxicos e tóxicos para o Homem e os auxiliares e com elevada persistência e mobilidade no solo e 
acautelam-se a fitotoxidade, a toxidade em relação a abelhas, animais domésticos, organismos 
aquáticos, aves, fauna selvagem e outros organismos e a resistência a pesticidas dos inimigos das 
culturas;  

• Além de adequada integração dos meios de luta selecionados, privilegia-se a proteção integrada como 
componente da produção integrada.  

Resíduo de pesticida - Uma ou mais substâncias presentes no interior ou à superfície dos produtos 
agrícolas resultantes da utilização de pesticida ou dos respetivos metabolitos e produtos de degradação 
ou reação e expressos em mg/kg.  

Resistência a pesticida (do inimigo da cultura) - Efeito atenuado ou decrescente de um pesticida nos 
organismos de uma população de um inimigo da cultura, como resultado da sua aplicação repetida.  

 

 

Fonte: (Título: A Protecção Integrada ; Editor: Pedro Amaro ; Edição: ISA/Press ; Dezembro 2003) 


