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Míldio

Queda de Granizo

A precipitação ocorrida nos últimos dias
provocou possíveis infecções de míldio na
Região, principalmente, nas vinhas onde não
ocorreu ainda o “Fecho dos cachos”.
Aconselhamos o Sr. Agricultor a efectuar um
tratamento com um fungicida penetrante (ver
lista de fungicidas anexa à circular n.º 3).

Para as vinhas que sofreram com a queda de
granizo, aconselhamos a adopção das seguintes
medidas com o objectivo minimizar os prejuízos
provocados:

Oídio
O forte desenvolvimento da vinha aliado às
condições de temperatura e humidade, têm sido
favoráveis para o desenvolvimento da doença.
Aconselhamos o Sr. Agricultor a efectuar um
tratamento preventivo utilizando um produto
penetrante (ver lista de fungicidas anexa à
circular nº 4).
Nota: Em caso de ataques declarados, devem
utilizar produtos com acção curativa (enxofre em
pó ou dinocape). Nesta altura, os tratamentos
deverão ser dirigidos ao cacho e efectuados fora
das horas de maior calor.

Tratamento
•

•

Aconselhamos a imediata realização de um
tratamento anti-míldio (sem cobre) e antioídio, ao qual deverá ser adicionado um
adubo foliar com elevada percentagem de
cálcio;
Nas vinhas em que se verificou perda total
de produção deverá ser efectuada, apenas,
uma adubação foliar com cálcio.

Poda em verde
De acordo com o grau de afectação das
videiras,
aconselhamos
as
seguintes
intervenções:
• Videira afectada apenas na zona superior
– efectuar uma desponta no último terço dos
pâmpanos;
• Videira muito afectada – efectuar uma
desponta e poda selectiva eliminando os
pâmpanos mais danificados.
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