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Viseu, 15 de Abril de 2016

MACIEIRA

CASTANHEIRO

Pedrado

Vespa das Galhas do Castanheiro

A quantidade de precipitação ocorrida provocou a

A Vespa das Galhas do Castanheiro Dryocosmus

lavagem do produto aplicado. Atendendo à previsão do

kuriphilus destrói os gomos, provoca a formação de galhas

Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a

nas folhas e afeta de forma drástica a produção de castanha

próxima semana e às condições de risco verificadas,

(Figura 1). Esta praga foi detetada em algumas zonas da

recomendamos a realização de tratamento com um

região e, nesta primavera, serão tomadas medidas para o

produto de ação curativa. Consulte a lista de produtos

controlo deste inimigo com largadas do inseto auxiliar, o

enviada com a Circular de Aviso nº 3/2016.

parasitóide Torymus sinensis. A luta biológica é até ao
momento o único meio para controlar a praga. Lembramos
que é fundamental a colaboração de todos os produtores,

OLIVEIRA

uma vez que a garantia de sucesso da luta biológica

Olho-de-Pavão e Cercosporiose

tratamento implica não aplicar qualquer tipo de inseticida que possa
recomendado na Circular anterior, deve realizá-lo de prejudicar o parasitoide. Contacte a Estação de Avisos do
Dão caso observe sintomas suspeitos durante a fase da
imediato.
rebentação.
Caso

ainda

não

tenha

efetuado

o

Para mais informações consulte o folheto disponível na

PESSEGUEIRO

página

Lepra do pessegueiro
Mantenha a cultura protegida pois as condições
meteorológicas

continuam

favoráveis

da

DRAPCentro

http://www.drapc.min-

agricultura.pt/base/documentos/ficha_tecnica_dryocosmus_vf.pdf

ao

desenvolvimento doença.

CEREJEIRA
Moniliose da cereja
A moniliose é uma doença que causa grandes prejuízos
na cultura da cerejeira, em particular em anos em que o
tempo decorre chuvoso. Deste modo, recomendamos a
realização de tratamento, após a queda da pétala, com um
fungicida homologado. Consulte a lista de fungicidas
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Figura 1- Estragos provocados pela Vespa das Galhas do Castanheiro

homologados para a cultura que consta no verso da
presente Circular.
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