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1. OLIVAL  

1.1 Mosca da azeitona (Bactrocera oleae Gmel.)  
O início da maturação do fruto (mudança de cor) é a fase mais sensível da azeitona a esta 
praga. A temperatura ótima para o seu desenvolvimento situa-se entre os 20º e os 30º C. Com 
temperaturas superiores a 30º C as posturas são fortemente reduzidas e acima de 35º C os 
ovos, larvas e pupas morrem. As posturas têm início quando os frutos apresentarem as 
características adequadas, em que entram diversos fatores ligados à dimensão do fruto, 
consistência da epiderme e da polpa, lenhificação do caroço, riqueza em gorduras e a 
variedade da azeitona. Abaixo de 15º C, cessam as posturas. Por se estar a entrar numa fase 
fisiológica muito susceptivel a esta praga, aconselha a observação de 10 azeitonas por árvore 
em 20 árvores ao acaso e se contou entre 8 a 12% de frutos com larvas realize um tratamento 
com os inseticidas homologados indicados no quadro nº 1.  

2. VINHA  

2.1 Traça da uva (Lobésia botrana Den. & Schiff., 1776)  
Mantenha-se vigilante e siga as recomendações divulgadas nas Circulares nº4 e 5 de 2015.  

2.2 Oídio (Uncinula necator (Schw.) Burr.)  
Manhãs frescas seguidas de tempo quente favorecem o desenvolvimento desta doença. O 
estado fenológico em que as vinhas estão (cacho fechado) é um período muito sensível ao 
oídio. Mantenha a sua vinha protegida. Siga as recomendações divulgadas na circular nº 4 / 
2015.  

2.3 Cicadelídeos (Empoasca vitis (Göthe), Jacobiasca lybica (Bergevin & Zanon) e  
Empoascasolani Curtis)  
Ao nível das folhas, a sintomatologia típica consequente das suas picadas consiste no 
amarelecimento (castas brancas) ou no avermelhamento (castas tintas) prematuro dos bordos 
das folhas atacadas. Os danos acentuam-se durante os meses de Agosto e Setembro. 
Recomenda-se a observação visual da página inferior de 100 folhas (2 folhas/cepa em 50 
cepas), do quadrante Este, entre a 7ª e a 8ª folha. Realizar o tratamento quando da presença 
de 50 ninfas /100 folhas. Os inseticidas homologados são os constantes do quadro nº 2. 

 

O Responsável pela Estação de Avisos 
 

 

 

 

 

 
 



Quadro nº 1 : Inseticidas homologados para o controlo da Mosca da Azeitona no OLIVAL 
Substância ativa Nome comercial Classif. I. S. Condições de utilização 

deltametrina  
℗ 

máximo duas 
aplicações (12) 

DECA • DECIS • DELTAPLAN 
• 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.  

dimetoato  
℗   

máximo duas 
aplicações 

DANADIM PROGRESS • 
DIMETAL • ROGOR • 
DIMISTAR PROGRESS (1) • 
PERFEKTHION (1)    

Xn; N 28  
(1) 42 dias podendo este intervalo ser reduzido para 21 dias, 
quando se efetua apenas 1 aplicação na concentração de 30g 
s.a./hl (correspondente a 75ml p.c./hl).   

fosmete  
(5) 

máximo duas 
aplicações 

IMIDAN 50 WP Xn; N 14 
(5) Autorizado apenas para aplicação em produção de 
azeitona de mesa, com um máximo de 2 aplicações. Não 
pode ser aplicado em azeitonas para produção de azeite. 

lambda-cialotrina  
℗ 

máximo duas 
aplicações (12) 

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.  

spinosade 
máximo quatro 

aplicações  
(#) 

SPINTOR ISCO  N 7 
(#) Para evitar o desenvolvimento de resistências aconselha-
se a não efetuar mais de duas aplicações por ciclo cultural.  

tiaclopride  
℗ (8) 

máximo duas 
aplicações 

CALYPSO (&) Xn; N 14 

(8) Grupo químico neonicotinóide máximo duas aplicações 
por ciclo cultural e para o total das finalidades, quando 
aplicável. 
(&) Seguir as indicações dos Avisos Agricolas. Na sua ausência 
aplicar o produto quando se observam as primeiras posturas. 
Se necessário repetir 21 dias depois. 

(IS) – Intervalo de Segurança (dias) 
Classificação: Xn – nocivo;  Xi – irritante; N – perigoso para o ambiente; Is - isento 
Salienta-se ainda que : A leitura deste quadro não dispensa a consulta deste site. Deve consultar o rótulo para verificar se o  
produto comercial escolhido, está homologado para a cultura em causa. 
℗  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) (29 de Abril de 2015) 

 

Quadro nº 2: Inseticidas homologados para o controlo da Cicadela ou Cigarrinha Verde na VINHA 

Substância ativa Nome comercial Classif IS Condições de utilização 

fenepiroximato 
(27)  

máximo 1 
aplicação 

DINAMITE Xi, N 14 
(27) Realizar no máximo 1 aplicação, com 
inseticidas do grupo METI, por ciclo cultural 
e para o conjunto das finalidades. 

imidaclopride  
( 2) 

máximo 2 
aplicações 

CORSARIO · CONFIDOR O-TEQ Xi, N 

14 

(2) Grupo neonicotinoides - máximo duas 
aplicações, por ciclo cultural e para o total 
das finalidades, quando aplicável. 
 
(8) Efetuar no máximo dois tratamentos por 
campanha 

CONDOR · CONFIDOR CLASSIC 
· COURAZE ·  KOHINOR 20 SL 
· MASTIM · PLURAL 200 SL · 
PRITT · WARRANT 200 SL · 
NEOMAX ·  

N 

NUPRID 200 SL T; N 

indoxacarbe  
STEWARD   

(9) 
(9) 3 dias em videiras para uva de mesa; 
10 dias em videiras para uva destinada a 
vinificação. 

EXPLICIT WG  ; AVAUNT Xn, N 

tiametoxame  
(2)  ℗ 

máximo 2 
aplicações 

ACTARA 25 WG N 14 

(2) Grupo neonicotinoides - máximo duas 
aplicações, por ciclo cultural e para o total 
das finalidades, quando aplicável. 

(IS) – Intervalo de Segurança (dias) 
Classificação: Xn – nocivo;  Xi – irritante; N – perigoso para o ambiente; Is – isento; T - Tóxico 
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) (29 de Abril de 2015) 


