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Visita das Escolas às 
Explorações Agrícolas

Míldio

Podridão Negra (Black Rot)

Oídio

As vinhas que se encontrem 
desprotegidas e/ou com presença 
de esporulações, devem ser 
tratadas com um fungicida anti- 
míldio, pois existe a possibilidade 
de ocorrerem esporulações e 
posterior risco de ocorrência de 
infeções secundárias.

Nos locais onde se observem 
manchas nas folhas e 
habitualmente haja ataques 
graves, aplique um fungicida anti- 
míldio de ação simultânea contra o 
black rot.

A deteção dos primeiros sintomas, 
aconselhamos a aplicação de um 
fungicida antioídio. Em alternativa, 
pode adicionar à calda antimíldio 
um enxofre molhável (com 
temperaturas superiores a 30ºC. 
pode ocorrer fitotoxicidade). 

Está a decorrer até ao próximo dia 30 de junho, o prazo
para apresentação de candidatura ao Apoio Custos de
Energia, com vista à redução das despesas com a
energia nos setores agrícola e agropecuário.

Os documentos necessários são: 

O Governo criou este apoio financeiro extraordinário,
com o intuito de mitigar a crise no setor agrícola e
agropecuário, que tem sido agravada por força dos
aumentos sucessivos das despesas com a energia,
refletidos na escalada exponencial dos custos de
produção.

Podem beneficiar deste apoio financeiro as pessoas que
assegurem a armazenagem, conservação e
comercialização de produtos agrícolas e pecuários.

No caso de beneficiários que tenham contratado o fornecimento de energia no
presente mês de junho e que, por esse motivo, ainda não possuam nenhuma
fatura, devem efetuar o upload de cópia do contrato.

Dirija-se aos serviços da sua Cooperativa para realizar o processo de
candidatura. 

Fonte: IFAP

Última Fatura;
CAE;
Email e Senha do IFAP.
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No dia 18 de maio, acompanhados pelo Eng.º Carlos Gomes e Eng.º Filipe
Martins, a escola visitou a Exploração de Amaro Silva (Macieira de Rates);

No dia 1 de junho, acompanhados pelo Eng.º Carlos Gomes e Eng.º Filipe
Martins, a escola visitou a Exploração de Vítor Campos (Chavão);

No dia 3 de junho, acompanhados pelo Eng.º Filipe Martins e Eng.ª Ana
Torres, a escola visitou a Exploração de João Carvalho (Cambeses).

No mês de maio e junho, realizaram-se visitas de escolas às explorações leiteiras
do concelho de Barcelos:

As visitas foram de grande interesse pedagógico e notou-se sempre uma grande
interação e interesse por parte dos alunos.

Estas atividades são importantes para conhecer a importância do setor e da
atividade agrícola e despertar o sentimento de orgulho na Produção Nacional.

Visita das Escolas às Explorações 
Agrícolas

Fonte: Circular nº 08/2022 - Avisos 
Agrícolas da Estação de Avisos de Entre 
Douro e Minho

Cigarrinha Verde

O enxofre tem uma ação 
preventiva, curativa e erradicante 
sobre o oídio. Além disso, possui 
efeitos benéficos bem conhecidos 
na prevenção das doenças do 
lenho e da escoriose e na 
diminuição das populações dos 
ácaros microscópicos causadores 
da acariose e da erinose.

Existe um aumento da presença 
de ninfas nas folhas (1 a 4 %). Esta 
percentagem de ocupação está 
muito abaixo do nível económico 
de ataque (NEA).
De momento ainda não se justifica 
fazer qualquer tratamento 
inseticida contra esta cigarrinha.

Para mais esclarecimentos, 
contacte os serviços da 
Cooperativa.

Exploração de João Carvalho

Exploração de Amaro Silva

Exploração de Vítor Campos

Míldio


