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MACIEIRA 

Na cultura da macieira, as intervenções de poda revestem-
se de primordial importância, tendo em vista o 
desenvolvimento de uma estrutura forte capaz de suportar 
a produção, o equilíbrio entre o crescimento vegetativo e 
a frutificação de modo a obter produção em quantidade e 
qualidade, a renovação dos órgãos de frutificação e a 
entrada de luz na copa.  
A nível fitossanitário esta operação auxilia na prevenção 
de pragas e doenças sendo fundamental, nesta altura, 
proceder à remoção, sempre que possível, de ramos 
doentes com Cancros, Pulgão-lanígero ou Cochonilha de 
São José. As zonas que apresentem sintomas de Cancro e 
que estejam localizadas em troncos e/ou pernadas 
principais devem ser pinceladas com uma pasta fungicida 
(produto cúprico diluído em água) ou pasta apropriada 
para o efeito. Esta operação deve ser realizada com tempo 
seco e só após ter procedido à remoção da zona doente 
com auxílio de um canivete. Determine a sequência de 
operações priorizando as intervenções nas árvores sãs e só 
depois as árvores doentes, mantendo periodicamente a 
desinfeção de todos os utensílios de poda. Todo o material 
sobrante, incluindo os frutos mumificados, deve ser 
retirado do pomar e queimado. Concluídos todos os 
passos, realize um tratamento generalizado com uma 
calda fungicida à base de cobre. 
 

PESSEGUEIRO, CEREJEIRAS E OUTRAS 
PRUNÓIDEAS 

Nas prunóideas a poda de inverno, à semelhança das 
pomóideas, é uma operação cultural que contribui para 
mitigar os danos causados pelas principais pragas e doenças. 
Deste modo e após sua execução e antes do abrolhamento 
(estado B – Inchamento do gomo), preconiza-se a realização 
de um tratamento com um produto à base de cobre 
pulverizando bem o tronco e os ramos. As feridas e os cortes 
de maior dimensão devem ser pincelados com uma pasta 
fungicida (produto cúprico diluído em água) ou pasta 
apropriada para o efeito. 
 

VINHA  

A poda continua a ser a melhor prática para o controlo das 
doenças do lenho da videira (Eutipiose, Escoriose e 
Complexo da Esca), sendo essencial proceder à eliminação 
da madeira com sintomas assim como de videiras mortas 
ou com sintomas destas doenças, assinaladas durante o 
ciclo.  
 

As videiras com sintomas de doenças do lenho devem ser 
podadas separadamente. Assim, a sequência de operações 
deve ser: 
1.º - Videiras sãs; 
2.º - Videiras com sintomas (doentes). 
 
Consulte o quadro em anexo sobre doenças do lenho em 
vinhas consolidadas.  
 
Cuidados com a aquisição de novas plantas 
Adquira bacelos, enxertos-prontos ou garfos 
acompanhados de etiqueta de certificação (cor azul ou 
laranja). Se as plantas forem vendidas em molho, o mesmo 
deve vir firmemente cintado com a etiqueta indicando 
variedade e porta-enxerto. A etiqueta deve indicar que o 
material é da presente campanha 2022/2023. As plantas 
vendidas individualmente têm que ter uma etiqueta 
individual. A certificação garante as variedades, a 
qualidade das plantas e o seu bom estado fitossanitário. 
Consulte o seguinte folheto: 
 

https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/09/Certificacao_videira.pdf 

 

Cigarrinha da Flavescência Dourada (Scaphoideus 
titanus Ball.)  
Para reduzir a futura população de Scaphoideus titanus, 
inseto que transmite a doença da flavescência dourada, 
deve retirar e queimar toda a madeira com dois ou mais 
anos resultante da poda, pois é nessa madeira que o inseto 
deposita os ovos que darão origem a nova geração em 
maio do presente ano. Esta prática é particularmente 
importante nas freguesias indicadas no quadro seguinte, 
onde já foi detetado aquele inseto, indicadas no quadro 
seguinte:  
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Freguesias onde foi detetada a presença de Scaphoideus titanus 

Concelho Freguesias 

Carregal do Sal Beijós  

Mangualde 
Alcafache: Espinho; União das freguesias 
de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe de 
Mato; Fornos de Maceira do Dão. 

Nelas 
Nelas; Senhorim; União das freguesias de 
Carvalhal Redondo e Aguieira; União das 
freguesias de Santar e Moreira; Vilar Seco. 

Penacova Arrifana e Vila Nova 

Sátão São Miguel de Vila Boa e Mioma 

São Pedro do Sul 
Serrazes; União das freguesias de São 
Pedro do Sul, Várzea e Baiões. 

Tondela Lajeosa do Dão, Canas de Santa Maria 

Vila Nova de 
Poiares 

Framilo 

Viseu 
Fragosela; Ranhados; São João de 
Lourosa; Silgueiros. 

Vouzela 
São Miguel do Mato; União das freguesias 
de Fataunços e Figueiredo das Donas. 

  

PEQUENOS FRUTOS - MIRTILO 

A poda é uma operação cultural que é executada na fase de 
repouso vegetativo, tendo como objetivo o equilíbrio da 
planta, garantindo a sua perenidade e regularização da 
produção. A principal estratégia consiste na eliminação dos 
lançamentos interiores, garantindo frutos com uma boa 
exposição, evitando problemas fitossanitários e pragas. 
Apesar de ser possível estabelecer algumas regras práticas 
de poda, a existência de um elevado número de cultivares de 
mirtilo, conduz a que tenhamos alguns cuidados dependendo 
do porte da planta, vigor e fenologia, começando a operação 
pelas cultivares mais precoces. Na presença de plantas com 
sintomas de doenças, devemos ter o cuidado de as podar por 
último, evitando a transmissão através das tesouras de poda. 
O material lenhoso deve ser retirado do campo, eliminado 
por combustão, e as ferramentas de poda desinfetadas 
periodicamente. Após a realização da poda, devemos fazer 
um tratamento à base de cobre. 

CITRINOS  

As condições meteorológicas encontram-se favoráveis ao 
desenvolvimento de doenças, sendo aconselhável a 
realização de tratamento com um produto à base de cobre, 
dirigindo a calda ao terço inferior da copa das árvores, em 
especial nas variedades mais sensíveis. Aconselha-se 
também a adoção das seguintes medidas culturais: a 
promoção da circulação de ar e entrada de luz na copa das 
árvores, a drenagem do solo, a manutenção da cobertura 
vegetal do solo e a remoção de frutos caídos. 

OLIVEIRA 

Atenção, nesta altura, NÃO proceda à poda das oliveiras. 
Devido à sua elevada sensibilidade ao frio e geadas, só se 
aconselha a realização da poda a partir de meados de março. 
No entanto, o podador deverá conhecer algumas regras e 
utilizá-las na prática. São as seguintes:  

a) Só há boas produções quando existir equilíbrio entre as 
raízes e a parte aérea.  

 No período juvenil o sistema radicular é 
predominante em relação à copa. Devemo-nos 
preocupar com a formação do esqueleto, cortando 
pouco.  

 A fase adulta e produtiva – de equilíbrio – vem a 
seguir e quer-se a mais longa possível, não se 
devendo cortar muito para não desequilibrar a 
planta.  

 No envelhecimento a copa é superior às raízes; 
torna-se evidente que os cortes têm que ser mais 
agressivos de forma a suprimir ramos doentes, 
mortos, que se cruzem, mal inseridos, mal 
alimentados, ladrões ou pernadas, para obrigar a 
árvore a reagir.  

b) Os golpes devem ser bem feitos (rentes, lisos e 
inclinados), para evitar o apodrecimento. Nunca esquecer o 
golpe de segurança, sempre que se cortem ramos mais 
pesados.  
c) Quando se corta um ramo reforça-se o vigor dos ramos 
vizinhos, mas numa árvore vigorosa fazem-se cortes ligeiros 
para evitar o aparecimento de ramos ladrões.  
d) Uma árvore débil deverá ser podada mais severamente, 
para eliminar muitos dos ramos mal alimentados, permitindo 
um afluxo de seiva aos que ficam e o aparecimento de outros 
novos (ter em atenção as causas da debilidade da planta). 
e) A poda favorece o tamanho dos frutos, tem ação benéfica 
sobre determinadas pragas e doenças, mas também permite 
a entrada de outras como por exemplo: a Tuberculose.  
f) Ter sempre presente a tendência natural de cada variedade. 
 

NÚMERO DE HORAS DE FRIO 

LOCALIZAÇÃO 
Horas de Frio acumuladas até 

13 de janeiro 

Gouveia 298.7 

Nelas 142.1 

Penalva do Castelo 286.8 

Santa Comba Dão 189.1 

São Pedro do Sul 181.4 

Foz de Arouce 101.3 

Viseu 286.4 
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SISTEMA DE GESTÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE 
PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS (SIFITO) 

As informações referentes aos produtos fitofarmacêuticos 
estão agora reunidas no SIFITO (Sistema de Gestão das 
Autorizações de Produtos Fitofarmacêuticos) o qual pode ser 
consultado em http://sifito.dgav.pt Neste sítio poderá 
consultar toda a informação referente aos Produtos 
Fitofarmacêuticos, nomeadamente as autorizações de venda 
em vigor, as canceladas, assim como as condições de 
utilização. 
 

QUEIMA DE MATERIAL VEGETAL 

Para efetuar a queima de material vegetal resultante de 
exigências fitossanitárias, proceda previamente ao registo na 
aplicação QUEIMAS E QUEIMADAS, disponível 
em:https://fogos.icnf.pt/InfoQueimasQueimadas/QUEIMAS
QUEIMADAS.aspx 
https://fogos.icnf.pt/InfoQueimasQueimadas/QUEIMASQUEIMADAS.as

px   e aguarde pelo envio de um SMS e/ou e-mail a autorizar 
a queima. Pode igualmente instalar no seu telemóvel a nova 
APP “Queima Segura”.  
 

CICLO DE WEBINARS PROMOVIDO PELA 
DRAPCentro. Participe! 

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 
encontra-se a dinamizar um ciclo de webinares sob o tópico  
"O Futuro da Agricultura na Região Centro de Portugal - 
Lançar sementes à terra” que irá decorrer durante o mês de 
janeiro de 2023. Neste evento, online, serão desenvolvidos 
cinco temas considerados fundamentais para o aumento do 
conhecimento sobre a setor agrícola na região Centro.  

I. Bioeconomia e agricultura. Contributo para um 
desenvolvimento sustentável (16 janeiro - 16:00h) 

II. O que está a acontecer na agricultura da Região Centro? 
(19 janeiro - 16:00h) 

III. O papel da agricultura na mitigação das alterações 
climáticas – Que caminhos? (20 janeiro - 16:00h) 

IV. Inovação e tradição – Desafios para o futuro dos produtos 
endógenos e produtos tradicionais de qualidade. (23 
janeiro - 16:00h) 

V. O futuro da agricultura na Região Centro de Portugal: 
perspetivas. (31 janeiro - 16:00h) 

Consulte o Programa e registe a sua inscrição para receber o 

link de acesso de cada webinar em:   
 

https://www.drapc.gov.pt/base/geral/files/Webinars_DRAPC_janeiro2023
.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO FITOSSANITÁRIA 

 

Psila Africana dos Citrinos – Trioza erytreae 

A DGAV procedeu à atualização da Zona Demarcada (ZD) 
para Trioza erytreae em território nacional, através da 
publicação do Despacho n.º 66/G/2022, de 14 de outubro, 
onde consta uma atualização da ZD na área da 
DRAPCentro, que se encontra publicitada no edital que 
pode ser consultado em: 

https://www.drapc.gov.pt/servicos/fitossanidade/files/Edital_Trioza_18_
10_2022.pdf 

A listagem de freguesias inseridas em Zona Demarcada a 
nível nacional encontra-se disponível em: 

https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2022/10/Despacho66-ZD-
Trioza_OUT2022.pdf 

 

Bactéria de quarentena Xylella fastidiosa 

A Xylella fastidiosa é uma bactéria de quarentena que tem 
como hospedeiros um leque muito alargado de espécies 
vegetais de interesse agrícola, florestal e ornamental. Os 
sintomas mais frequentes são o amarelecimento ou 
acastanhamento da bordadura ou ápice das folhas e a morte 
de ramos. Na sequência da prospeção fitossanitária realizada 
pelas DRAP a nível nacional sob a coordenação da DGAV, 
encontram-se presentemente demarcadas 12 zonas, que 
podem ser consultadas na página da DGAV, em: 

https://www.dgav.pt/plantas/conteudo/sanidade-vegetal/inspecao-
fitossanitaria/informacao-fitossanitaria/xylella-fastidiosa/ 

Das 12 Zonas Demarcadas presentemente existentes a nível 
nacional, 4 delas encontram-se na área da DRAP Centro: 

 Zona demarcada de Gândaras (Concelho da Lousã) 
 Zona demarcada do Fundão 
 Zona demarcada de Marrazes (Concelho de Leiria) 
 Zona demarcada de Monte Redondo (Concelho de 

Leiria) 
 
Caso detete sintomas que se lhe afigurem suspeitos contacte 
os serviços da Direção Regional de Agricultura e Pescas da 
sua área. 

Novos planos de contingência para pragas 

Divulgam-se os planos de contingência para prevenir a 
introdução das pragas de quarentena Spodoptera frugiperda 
e Conotrachelus nenufar no território Nacional e que podem 
ser consultados, respetivamente em: 
https://www.drapc.gov.pt/servicos/fitossanidade/files/DGAV_Plano_Co
ntingencia_SF.pdf  

https://www.drapc.gov.pt/servicos/fitossanidade/files/DGAV_Plano_Co
ntingencia_CN.pdf  

RENOVAÇÃO DOS AVISOS AGRÍCOLAS 2023 
Para renovar a assinatura anual dos Avisos Agrícolas 
agradecemos o preenchimento e envio da ficha de inscrição que 
se anexa junto com o comprovativo de pagamento da assinatura 
anual, de acordo com as instruções na ficha de inscrição. 
Desejamos a todos os utentes um excelente ano agrícola! 



 

 

Doenças do Lenho em Vinhas Consolidadas 

       

 

 

 

Culturais Química Evolução lenta
Evolução fulminante 

ou apopléctica
Culturais Química

Necrose sectorial do 
lenho e de 

consistência dura

Manifestação após 5 
anos de contaminação

Eliminação de cepas 
secas

No lenho, necroses 
sectoriais e algumas 
pontuações de cor 

escura

Pode afetar toda a 
parte verde da videira

Durante a poda, 
eliminar o mais 

possível as varas com 
sintomas de escoriose

Mancha necrosada 
que se estende a 
partir da medula

Inicialmente nas 
folhas da base, 

evoluindo para todo o 
lançamento

Evitar grandes feridas 
de poda

Em corte transversal 
tem forma de sector e 

com coloração 
acastanhada

Evitar realizar podas 
em dias muito frios

Nos pâmpanos, 
primeiros entrenós 

com pequenas 
manchas pretas, que 
depois evoluem para 

crostas escuras ou 
lesões listradas.

Nas videiras com 
sintomas severos da 
doença, efetuar uma 

poda mais longa, 
tendo em conta que 
os gomos da base, 

atingidos pela 
escoriose, poderão 

não rebentar.

Necrosamento das 
margens das folhas 

estendendo-se para o 
centro

 Arrancar videiras 
mortas

Evitar realizar podas 
em vésperas de 
ocorrência de 
precipitação

Nos lançamentos, 
pode aparecer um 
estrangulamento 

basal, que sob certas 
condições (vento, 

peso dos cachos) pode 
partir

Queima dos sobrantes 
no local

Videiras com 
infecções severas, 

cortar os braços 
atacados até ao tecido 

são

Folhas de tamanho 
reduzido, crispado, 

com necroses 
marginais que podem 
estender-se a toda a 

folha

No estado dormente 
as varas podem 

apresentar um aspeto 
esbranquiçado 
pontuado nos 

entrenós

Queima do material 
resultante da poda e 

do arranque de 
videiras infetadas

Grande percentagem 
de abortamento de 

cachos antes da 
floração ou então 

desavinho.

Cachos murchos e 
mumificados, perto da 

época de colheita

Cachos ocorre forte 
desavinho e 
pontuações 

arroxeadas, ficando 
com o tempo 
necrosadas

Desinfectar 
instrumentos de poda 
sempre que utilizados 
em videiras atacadas, 

com lixívia 
(hipoclorito de sódio) 

ou álcool

Complexo da Esca Phaeomoniella chlamydospora ; Phaeoacremonium  spp.; Eutypa lata ; Botryosphaeria 
spp.; Fomitioporia  spp.; Stereum hirsutum ; etc.

Sintomas primários 
(internos)

Sintomas secundários (externos) Meios de luta

Folhas e cachos 
morrem por falta de 
alimento, devido à 

dificuldade ou 
interrupção da 

circulação da seiva
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Em fase mais avançada 
adquire uma 
consistência 
esponjosa e 

esbranquiçada na 
parte central e outra 
externa mais escura, 
separada da parte sã 
por uma linha negra

Entre as nervuras, 
manchas amareladas 
nas castas brancas e 
avermelhadas nas 
castas tintas, que 
acabam por dar 
origem a uma só 

mancha

Manifesta-se durante 
o período quente do 

ano, a seguir a chuvas 
abundantes e atinge 
preferencialmente 
cepas vigorosas e 

aparentemente sãs

Escoriose (Escoriose americana) Phomopsis viticola, Phomopsis theicola

Sintomas primários 
(internos)

Eutipiose Eutypa lata

Sintomas primários 
(internos)

Sintomas secundários 
(externos)

Medidas de luta
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Meios de luta culturais
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Sintomas secundários 
(externos)
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Alterações dos 
sarmentos, 

semelhantes às do nó 
curto, mas com entre 
nós uniformemente 
curtos e ausência de 

ziguezague, nós 
duplos, fasciação e 

bifurcação
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