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5INTRODUÇÃO

  “Mais vale prevenir do que remediar”
  Provérbio popular

Hoje em dia, a produção de alimentos em quantidade suficiente 
para garantir em simultâneo a satisfação das necessidades dos 
consumidores e o rendimento dos agricultores deixou de ser 
a maior preocupação do setor agrícola. O principal objetivo 
reside na produção de alimentos de excelente qualidade através 
da adoção de técnicas e práticas culturais com menores efeitos 
negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana e animal.

Para isso, o agricultor necessita, não só, da importante experiência 
prática, a maior parte das vezes transmitida de geração em 
geração, mas também de um vasto conjunto de conhecimentos 
teóricos, sempre em constante evolução. Esses conhecimentos 
podem ser adquiridos através da leitura e/ou de apoio técnico. 
Nos Açores, os agricultores têm o privilégio de beneficiarem 
de apoio técnico prestado pela administração pública regional 
em qualquer uma das ilhas da região, nomeadamente pelos 
Serviços de Desenvolvimento Agrário e outros Departamentos 
da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.

É neste âmbito que a Direção Regional da Agricultura, através da 
Direção de Serviços de Agricultura, publica o presente Caderno 
de Apoio ao Agricultor sobre as principais pragas e doenças que 
podem atacar as plantas da família das Cucurbitáceas, no qual 
se inclui as culturas da melancia, do melão, da meloa, do pepino, 
da abóbora e da curgete. 

INTRODUÇÃO



Pretende-se que este caderno seja um instrumento de trabalho 
e que o agricultor o leve para o campo para o utilizar sempre 
que necessite. São abordados os principais inimigos destas 
culturas, recorrendo-se a figuras e a textos não muito extensos 
e simples, que ajudam o agricultor na sua identificação e 
reconhecimento. São também sugeridas algumas medidas 
de luta cultural a adotar para o combate ou controlo dessas 
pragas e doenças. É ainda incluída a luta química, que deve ser 
utilizada unicamente como último recurso, isto é, depois de 
todos os outros meios e medidas de luta (preventiva, cultural, 
biotécnica e biológica) não proporcionarem a redução dos 
níveis populacionais das pragas ou dos estragos provocados 
pelas doenças. São indicadas as substâncias autorizadas à data 
da publicação do presente caderno de apoio. 

Carlos Eduardo Costa Santos
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9PARTE I – PRAGAS

COELHO-BRAVO
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus)

FIG. 1 Oryctolagus cuniculus  (Linnaeus) 

HÁBITOS E COSTUMES:
O coelho-bravo é um animal sedentário, que apresenta maior 
atividade no período crepuscular e noturno, refugiando-se 
durante o dia nas tocas ou no interior da vegetação.

ALIMENTAÇÃO:
Essencialmente herbívoro, preferindo, no entanto, as gramíneas 
e as leguminosas. Pelas características das suas necessidades 
alimentares intervém diretamente com a produção agrícola, 
podendo causar graves prejuízos.
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10 PARTE I – PRAGAS 

FIG. 2 Ataque inicial de coelho bravo em fruto de meloeiro 

FIG. 3 Fruto de meloeiro destruido pelo coelho-bravo

MÉTODOS DE CONTROLO:
Recurso a mecanismos de afugentamento; eliminação dos locais 
de abrigo e reprodução; vedação das áreas de cultivo; caça (que 
funciona como forma de gestão do equilíbrio do coelho-bravo, 
sendo as épocas venatórias definidas de forma diferente para 
cada ilha).
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ESPÉCIES MAIS FREQUENTES NAS CUCURBITÁCEAS:
Tetranychus urticae (Koch.)
Tetranychus cinnabarinus (Boisduval)

ÁCAROS

SINTOMAS
FOLHAS
Descolorações pontilhadas e consequente amarelecimento, 
evoluindo para bronzeamento, devido à morte dos tecidos em 
resultado das picadas para alimentação dos ácaros. Presença 
de teias, que podem cobrir toda a folha e planta.

PLANTA
Aspeto crespado. 

FIG. 4 Folha com ataque de ácaros



12 PARTE I – PRAGAS 

FIG. 6 Formas adultas de ácaros

0,5 mm

FIG. 5 Forma adulta e ovos de ácaro

0,5 mm
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MEDIDAS CULTURAIS:
Controlar infestantes hospedeiras de ácaros; monitorizar e 
controlar a praga ainda na fase de viveiro; utilizar plantio são; 
destruir restos vegetais durante e no fim da cultura; eliminar e 
destruir as folhas atacadas; efetuar rotações culturais. 

LUTA QUÍMICA
(antes de escolher e aplicar o produto fitofarmacêutico leia atentamente o seu rótulo)

Substância ativa
Intervalo de  

Segurança (dias)
Cultura

abamectina
(Tetranychus urticae)

3
Melancia, meloeiro, 

e pepino

abamectina + 
clorantranaliprol 

(Tetranychus urticae)
3

Todas (1) apenas em 
estufa

acrinatrina 3 Meloeiro e pepino

hexitiazox 3 Melancia e meloeiro

 
(1) –  Todas: abóbora, curgete, melancia, meloeiro e pepino



14 PARTE I – PRAGAS 

LUTA QUÍMICA - Utilizações aprovadas em usos menores:

Produto Comercial
(substância ativa)

Concentração
Intervalo de 
Segurança 

(dias)
Culturas

NISSORUM 
(hexitiazox) 

50g do pc*/hl 3
Curgete e 

Pepino

VERTIMEC 018 EC
(abamectina)

80ml do pc*/hl 3 Pepino

*pc –  produto comercial
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AFÍDEOS
ESPÉCIES MAIS FREQUENTES NAS CUCURBITÁCEAS:
Myzus persicae (Sulzer)
Aphis gossypii (Glover)

Devido à sua elevada capacidade reprodutiva, podem originar 
um problema fitossanitário grave na cultura. Alimentam-se 
de diferentes órgãos da planta consoante a espécie. Algumas 
espécies são vetores de viroses.

FIG. 5  Folha com ataque de afídeos
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SINTOMAS
FOLHAS
Enrolamento, surgindo por vezes manchas amareladas nas 
folhas. 

MEDIDAS CULTURAIS
Controlar infestantes hospedeiras de afídeos; monitorizar e 
controlar a praga ainda na fase de viveiro; utilizar plantio são; 
destruir restos vegetais durante e no fim da cultura; eliminar 
e destruir as folhas atacadas; em cultura protegida colocar 
redes de exclusão de insetos nas aberturas laterais e entradas 
da estufa; efetuar rotações culturais. 

FIG. 6  Colónia de afídeos na página inferior de uma 
folha de meloeiro
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LUTA QUÍMICA
(antes de escolher e aplicar o produto fitofarmacêutico leia atentamente o seu rótulo) 

Substância ativa
Intervalo de 

Segurança (dias)
Culturas

acetamiprida 7; 3 para o pepino
Melancia(1), meloeiro(1) e 

pepino(2)

alfa-cipermetrina 7
Abóbora, melancia, meloeiro 

e pepino

cipermetrina (1) 3 Abóbora, melancia e meloeiro

deltametrina 3
Abóbora, curgete, melancia, 

meloeiro e pepino

imidaclopride 3 ou 14 Meloeiro

lambda-cialotrina  
+ tiametoxame (1) - Curgete e melancia

pimetrozina 3
Abóbora, melancia, 
meloeiro e pepino

pirimicarbe 14 Pepino

tiametoxame (3) 3
Abóbora, melancia, 
meloeiro e pepino

1 –  apenas ao ar livre
2 –  apenas em estufa
3 –  ao ar livre aplicar apenas após floração 
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LUTA QUÍMICA - Utilizações aprovadas em usos menores: 

Produto 
Comercial

(Substância ativa)
Concentração

Intervalo 
de 

Segurança  
(dias)

Culturas

ACTARA 25 WG 
(tiametoxame)

10g pc/hl 3 Curgete

ALIGN 
(azadiractina)

100-150ml 
pc/hl

3 Abóbora

CONFIDOR 
O-TEQ 

(imidaclopride)
50ml pc/hl 3

Curgete e 
melancia

KARATE ZEON 
(lambda-cialotrina)

7,5ml pc/hl 7 Curgete

NUPRID 200 SL 
(imidaclopride)

50ml pc/hl 7
Abóbora e 
melancia

TEPPEKI
(flonicamida)

100g pc/hl - Abóbora

pc – produto comercial
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FIG. 7 Afídeo parasitado (múmia) por um organismo auxiliar

0,5 mm

FIG. 8  Colónia de  
afídeos parasitados

FIG. 9  Larvas de  
Aphidoletes aphidimyza, 
organismo auxiliar 
predador de afídeos

Muitos organismos auxiliares existem de forma natural e quando  
potenciado o equilíbrio biológico, um dos princípios da Proteção  
Integrada, são muito eficientes na sua ação.
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MOSCA MINEIRA
Liriomyza sp.

SINTOMAS
FOLHAS
Presença de pequenas pontuações esbranquiçadas, causadas 
pela alimentação das fêmeas adultas; presença de galerias ou 
minas, causadas pela presença das larvas.

FIG. 10 Adulto de mosca mineira
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FIG. 12 
Larva de mosca mineira

FIG. 13
Pupa de mosca mineira

FIG. 11  Galerias provocadas pelas larvas de mosca 
mineira em plântulas de melão
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MEDIDAS CULTURAIS
Controlar infestantes hospedeiras de moscas mineiras; uti-
lizar plantio são; destruir restos vegetais durante e no fim 
da cultura; em cultura protegida colocar redes de exclusão 
de insetos nas aberturas laterais e entradas da estufa; efetuar 
rotações culturais. 

FIG. 14 Pormenor de adulto de mosca mineira

0,5 mm
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LUTA QUÍMICA
(antes de escolher e aplicar o produto fitofarmacêutico leia atentamente o seu rótulo)

Substância ativa
Intervalo de 
Segurança 

(dias)
Culturas

abamectina 3 Melancia, meloeiro e pepino

abamectina 
 +  

clorantranaliprol
3 Todas (1) apenas em estufa

azadiractina 3 Melancia, meloeiro e pepino

ciromazina (2) 7 Meloeiro e pepino

tiametoxame (3) 3 Pepino

1 – Todas: abóbora, curgete, melancia, meloeiro e pepino
2 – apenas ao ar livre
3 – ao ar livre aplicar apenas após a floração
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LUTA QUÍMICA - Utilizações aprovadas em usos menores: 

Produto Comercial
(Substância ativa)

Concentração
Intervalo de 
Segurança  

(dias)
Culturas

TRIGARD 75 WP 
(ciromazina)

20-30g pc/hl 7
Melancia 

(1)

VERTIMEC 018 EC
(abamectina)

60ml pc/hl 3
Curgete (2) 
e abóbora

VERTIMEC 018 EC
(abamectina)

100ml pc/hl 3
Melancia 

(2)

pc – produto comercial 
1 – apenas em estufa 
2 – apenas ao ar livre
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FIG. 15 Adultos de mosca branca das estufas

MOSCA BRANCA
Trialeurodes vaporariorum (Westwood)

A mosca branca das estufas é uma praga muito importante 
em culturas hortícolas, dada a sua elevada resistência à grande 
maioria dos inseticidas, pelo que se recomenda a sua monitori-
zação desde a fase de plantio. 

SINTOMAS
FOLHAS
Os adultos encontram-se normalmente no terço superior da 
planta e na face inferior das folhas jovens, onde realizam as 
posturas. As larvas ou ninfas jovens encontram-se também na 
página inferior das folhas novas e as larvas mais desenvolvidas 
nas folhas mais velhas. 
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FIG. 17 Adulto e ninfas de mosca branca

1 mm

FIG. 16  Pormenor de ninfa de mosca branca

0,5 mm
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MEDIDAS CULTURAIS
Controlar as infestantes hospedeiras; utilizar plantio são; destruir 
os restos vegetais durante e no fim da cultura; em cultura prote-
gida colocar redes de exclusão de insetos nas aberturas laterais e 
entradas da estufa; efetuar rotações culturais.

LUTA QUÍMICA     
(antes de escolher e aplicar o produto fitofarmacêutico leia atentamente o seu rótulo) 

Substância ativa
Intervalo de  

Segurança (dias)
Culturas

acetamiprida 3
Pepino (apenas em 

estufa)

alfa-cipermetrina 7
Abóbora, melancia, 
meloeiro e pepino

FIG. 18 Pormenor da mosca branca vista à lupa binocular

0,5 mm
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Substância ativa
Intervalo de  

Segurança (dias)
Culturas

azadiractina 3
Melancia, meloeiro e 

pepino

buprofezina 7 Pepino

cipermetrina 2 Meloeiro e pepino

deltametrina 3
Curgete, meloeiro e 

pepino

pimetrozina 3
Abóbora, melancia, 
meloeiro e pepino

tiametoxame (1) 3
Abóbora, melancia, 
meloeiro e pepino

 
1 – ao ar livre aplicar apenas após a floração

(Continuação da página anterior)
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LUTA QUÍMICA - Utilizações aprovadas em usos menores: 

Produto Comercial
(Substância ativa)

Concentração
Intervalo de 
Segurança  

(dias)
Culturas

ALIGN
(azadiractina)

100-150ml 
pc/hl

3 Abóbora

CONFIDOR O-TEQ 
(imidaclopride)

50ml pc/hl 3 Abóbora

EPIK
(acetamiprida)

40-50g pc/hl 7
Curgete 

(em 
estufa)

NUPRID 200 SL 
(imidaclopride)

50ml pc/hl 7 Abóbora

PLENUM 50 WG 
(pimetrozina)

40-50g pc/hl 3 Curgete

TEPPEKI
(flonicamida)

160g pc/hl 3 Melancia

pc – produto comercial
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TRIPES
Frankliniella occidentalis (Pergande)

SINTOMAS
Os tripes podem provocar estragos nas culturas hortícolas, quer 
pela sua atividade de alimentação, quer por serem vetores de 
vírus. Alimentam-se preferencialmente em órgãos jovens da 
planta, provocando deformações devido a um crescimento 
irregular das partes afetadas. A picada dos adultos e das larvas 
pode provocar o abortamento das flores.

FOLHAS, FLORES E FRUTOS
Na sequência da alimentação da praga surgem nas folhas e 
flores manchas esbranquiçadas ou prateadas (despigmentações) 
que acabam por necrosar. Nos frutos as manchas adquirem uma 
coloração bronzeada.

FIG. 19 Tripes em flor de cucurbitácea
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FIG. 20 Danos provocados por tripes nas folhas

FIG. 21 Primeiros sinais de ataque de tripes nas folhas
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FIG. 22 Afídeos e tripes na flor

FIG. 23 Adulto de tripe

MEDIDAS CULTURAIS
Controlar infestantes hospedeiras; eliminar e destruir as plantas 
infetadas pelo vírus do bronzeamento do tomateiro (TSWV); 
utilizar plantio são; destruir restos vegetais durante e no fim 
da cultura; em cultura protegida colocar redes de exclusão 
de insetos nas aberturas laterais e entradas da estufa; efetuar 
rotações culturais. 
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LUTA QUÍMICA  
(antes de escolher e aplicar o produto fitofarmacêutico leia atentamente o seu rótulo) 

Substância ativa
Intervalo de 

Segurança (dias)
Culturas

abamectina 3 Pepino

acrinatrina 3 Meloeiro e pepino(1)

deltametrina 3 Curgete, meloeiro e pepino

FIG. 24 Pormenor de um tripe

0,5 mm
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Substância ativa
Intervalo de 

Segurança (dias)
Culturas

formetanato 
(hidrocloreto)

7 Melancia, meloeiro e pepino

lufenurão 7 Pepino(2)

metiocarbe
(Frankliniella 
occidentalis)

7 Meloeiro e pepino(2)

 
1 – apenas ao ar livre
2 – apenas em estufa

(Continuação da página anterior)

LUTA QUÍMICA - Utilizações aprovadas em usos menores: 

Produto Comercial
(Substância ativa)

Concentração
ou Dose

Intervalo  
de Segurança  

(dias)
Culturas

DICARZOL
Formetanato 

(hidrocloreto)
1000g pc/ha 3

Abóbora 
(ar livre)

SPINTOR
(spinosade)

200ml pc/ha ou
20ml pc/hl

7 Abóbora

SUCCESS 
(spinosade)

200ml pc/ha ou
20ml pc/hl

7 Abóbora

pc – produto comercial
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CAPÍTULO 1

NEMÁTODOS

Nemátodo das Galhas das Raíses
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NEMÁTODO
DAS GALHAS
DAS RAÍZES
Meloidogyne sp.

SINTOMAS
O ataque destes nemátodos provoca vários graus de atrofia-
mento das plantas, falta de vigor, tendência para a murchidão, 
amarelecimento, queda prematura de folhas e diminuição de 
produção. Nas raízes observa-se a presença de galhas.

FIG. 25  Planta de meloeiro com ataque de nemátodo das 
galhas das raízes
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FIG. 28  Pormenor  
de quisto de fêmea  
de nemátodo das 
galhas das raízes

FIG. 27  Pormenor de  
galhas causadas pela 
presença do nemátodo 
na raiz.

FIG. 26  Murchidão das plantas causada por ataque de 
Meloidogyne sp.
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MEDIDAS CULTURAIS E MECÂNICAS
O sucesso do controle de nemátodos do género Meloidogyne 
depende de um conjunto de medidas associadas, visando prin-
cipalmente a redução do nível populacional de Meloidogyne e 
impedir a sua multiplicação.

Recomenda-se a utilização de plantio isento de nemátodos e/ou 
variedades resistentes e praticar rotação com plantas não hospe-
deiras e/ou pousio. A cultura deve ser observada regularmente a 
fim de se monitorizar os primeiros sintomas nas plantas afetadas 
(desenvolvimento reduzido acompanhado de amarelecimento das 
folhas e murchidão das plantas que se mantém mesmo após a rega).

Deve ser feita a limpeza e a desinfeção das ferramentas e máquinas agrí-
colas antes de executar trabalhos nas áreas ainda não contaminadas. 

A incorporação de matéria orgânica no solo também contribui 
para a diminuição das populações de Meloidogyne e plantas 
como Tagetes (cravinas ou cravos-da-índia) atuam como repe-
lentes, podendo ser depois incorporadas no solo.

LUTA QUÍMICA (antes de escolher e aplicar o produto fitofarmacêutico leia 

atentamente o seu rótulo)

Substância ativa
Intervalo de 

Segurança (dias)
Culturas

Bacillus firmus I-1582 Não se aplica
Curgete, melancia, 
meloeiro e pepino

fenamifos(1) 60 Pepino

oxamil(1) 50
Curgete, melancia, 
meloeiro e pepino

1 – apenas em estufa



CAPÍTULO 2

MICOSES

Alternariose
Antracnose

Cladosporiose
Míldio 
Oídio

Esclerotinia 
Fusariose

Rizoctonia
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ALTERNARIOSE
Alternaria cucumerina (Ellis et Everh.) J. A. Elliot

SINTOMAS
FOLHAS
As primeiras lesões aparecem nas folhas mais velhas. Inicial-
mente formam-se pequenas manchas circulares de cor amarela  
acastanhada rodeadas por um halo amarelo ou verde-claro. 
Mais tarde expandem-se e originam grandes zonas necróticas 
com anéis concêntricos. As folhas muito atacadas secam e caiem 
prematuramente.

FIG. 29  Manchas circulares com auréola amarelada na 
margem da folha
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FRUTOS
Apresentam manchas deprimidas no epicarpo.

FIG. 31 Fruto com sintomas de alternariose

FIG. 30 Manchas necróticas com anéis concêntricos
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EPIDEMIOLOGIA
O tempo chuvoso e humidade relativa elevada favorecem a 
dispersão dos esporos e a propagação da doença. A severidade 
da doença aumenta com a existência de água livre nas folhas 
durante algumas horas e temperaturas entre 12 e 30º C.

MEDIDAS CULTURAIS
Efetuar rotação de culturas; eliminar as plantas ou partes de 
plantas doentes e os restos vegetais durante e no fim da cultura; 
evitar a proximidade com outros campos de cucurbitáceas.

LUTA QUÍMICA
(antes de escolher e aplicar o produto fitofarmacêutico leia atentamente o seu rótulo)

Substância ativa
Intervalo de 

Segurança (dias)
Culturas

ciflufenamida 
+ 

difenoconazol
3

Melancia, meloeiro e 
pepino

cobre (oxicloreto)
+

metalaxil-M
3 Melancia e meloeiro

clortalonil 7 Pepino

folpete 28 Meloeiro
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ANTRACNOSE
Glomerella cingulata (Stonem) Spaulet & Chenkvar
Anamorfo: Colletotrichum orbiculare (Berk et Mont.) Arx

SINTOMAS
FOLHAS
Aparecimento de manchas irregulares de aspeto oleoso e 
cor verde-escuro. Mais tarde, o centro da lesão adquire uma 
coloração bege-acastanhada, podendo apresentar uma massa 
rosa-alaranjada, constituída pelas frutificações do fungo.

FIG. 32  Colletotrichum orbiculare, sintomas em folha  
de meloa.

FIG. 33 Antracnose, sintoma em folha de cucurbitácea.
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PECÍOLOS E CAULES
Surgem lesões alongadas, ligeiramente deprimidas e de cor 
parda. Quando a lesão atinge toda a circunferência do caule 
provoca um estrangulamento que origina a morte da parte da 
planta situada acima.

FRUTOS
Desenvolvem-se manchas circulares, de contornos bem defini-
dos, profundas, com dimensões variáveis, isoladas e distribuí-
das por toda a superfície do fruto, podendo unir-se umas às ou-
tras. Quando as condições são favoráveis, é possível observar-se, 
sobre as lesões, as frutificações do fungo dispostas em círculos 
concêntricos.

FIG. 34 Antracnose, sintoma em folha de pepino.
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EPIDEMIOLOGIA
Este parasita mantem-se nos restos das plantas doentes que  
ficam sobre o solo e é disseminado pelas sementes de frutos 
afetados, pelas cucurbitáceas espontâneas, pelo vento, pela 
chuva e pelas alfaias agrícolas.

Os períodos de tempo chuvoso e com temperaturas entre os  
20-25°C favorecem o aparecimento desta doença.

MEDIDAS CULTURAIS
Efetuar rotação de culturas; desinfetar as estruturas das 
estufas; destruir as cucurbitáceas espontâneas; eliminar as 
plantas doentes; arejar e ventilar as estufas; usar variedades 
resistentes e utilizar sementes sãs.

LUTA QUÍMICA
(antes de escolher e aplicar o produto fitofarmacêutico leia atentamente o seu rótulo)

Substância ativa
Intervalo de  

Segurança (dias)
Culturas

folpete 28 Meloeiro

mancozebe(1) 3
Abóbora, curgete, 

melancia e meloeiro

1 – apenas em estufa
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LUTA QUÍMICA - Utilizações aprovadas em usos menores: 

Produto Comercial
(Substância ativa)

Concentração
ou Dose

Intervalo  
de Segurança  

(dias)
Culturas

CALDA 
BORDALESA 
QUIMIGAL

(sulfato de cobre e 
cálcio)

750g pc/hl 7 Abóbora 

CUPRITAL
(oxicloreto de cobre)

300g pc/hl 7 Abóbora

pc – produto comercial
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CLADOSPORIOSE
Cladosporium cucumerinum Ellis & Arth.

SINTOMAS
FOLHAS
Formam-se manchas angulosas e de aspeto vítreo que gra-
dualmente se tornam acinzentadas e necrosadas, com uma  
auréola amarela. A área necrosada pode destacar-se, originan-
do perfurações no limbo foliar. 

FIG. 35 Meloa com sintomas de cladosporiose.
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PECÍOLOS E CAULES
Aparecem cancros alongados e de cor castanha, com o centro 
mais claro, sobre os quais, em condições favoráveis, se desen-
volve uma massa pulverulenta verde-escura, constituída pelas 
frutificações do fungo.

FIG. 38  Cancro em caule de meloa causado por C. cucumerinum.

FIG. 37 
Pormenor do  
sintoma da doença.

FIG. 36
C. cucumerinum, ataque  
severo em folha de meloa.
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FRUTOS
São particularmente sensíveis no início do seu desenvolvimento 
e apresentam manchas esverdeadas, circulares, deprimidas 
e com um círculo esbranquiçado e em relevo. Com o tempo, 
estas manchas alargam e revestem-se de um bolor de aspeto 
aveludado e escuro.

FIG. 39 Melancia com sintomas de cladosporiose.
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FIG. 40  Meloa com sintomas de cladosporiose.
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PLÂNTULAS
São muito sensíveis a esta doença, que causa a morte de folhas 
e caules.

EPIDEMIOLOGIA
Este parasita mantem-se nos restos da cultura, na superfície das 
sementes e nas estruturas das estufas.

A sua disseminação é assegurada pelo vento, pelas correntes de 
ar em culturas sob coberto, pelos insetos e pelos instrumentos 
de trabalho.

O período de incubação do fungo é de 3 dias e necessita de 
humidade relativa elevada e de temperaturas entre os 15 e 25°C. 

MEDIDAS CULTURAIS
Arejar e ventilar as estufas; eliminar e destruir as plantas e frutos 
doentes; evitar a acumulação de água sobre as plantas; utilizar 
variedades resistentes e fazer rotações culturais.

LUTA QUÍMICA
(antes de escolher e aplicar o produto fitofarmacêutico leia atentamente o seu rótulo)

Substância ativa
Intervalo de 
Segurança 

(dias)
Culturas

ciflufenamida+difenoconazol 3
Melancia, meloeiro  

e pepino

folpete 28 Meloeiro

mancozebe(1) 3 Melancia e meloeiro

1 – apenas ao ar livre
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MÍLDIO 
Pseudoporonospora cubensis (Berk. & Curtis) Rostovtsev

SINTOMAS 
FOLHAS
Na face superior das folhas observam-se pequenas manchas 
amareladas, de aspeto translúcido e angulosas que, com o tempo, 
aumentam de tamanho, coalescem e originam a seca da folha. 
As folhas mais velhas são as primeiras a apresentar sintomas.

FIG. 41 Aspeto de cucurbitácea com ataque de míldio.

FIG. 42  Pormenor de manchas causadas por Pseudopo-
ronospora cubensis em folha de cucurbitácea.
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Em condições de humidade relativa elevada, forma-se, na face 
inferior das folhas, nas áreas correspondentes às manchas, um 
micélio cinzento violáceo mais ou menos denso, constituído 
pelas frutificações do fungo.

FRUTOS
Raramente são afetados, mas podem apresentar deformações e 
fraco desenvolvimento.

FIG. 43  Cucurbitácea com sintomas de míldio.

EPIDEMIOLOGIA
Este fungo é um parasita obrigatório que sobrevive, de um ano 
para o outro, nas regiões quentes e húmidas, nos restos das 
culturas infetadas e nas cucurbitáceas espontâneas.

A existência de água livre sobre as folhas, temperatura entre os 
15 e 22°C, humidade relativa da ordem dos 85-95%, orvalhos, 
nevoeiros e chuvas, são fatores que favorecem o desenvolvimento 
deste parasita e a propagação da doença.

A disseminação da doença é feita pelo vento nas culturas ao ar 
livre ou pelas correntes de ar nas culturas em abrigo, pelos salpicos, 
pelo escoamento da água da chuva e pela rega por aspersão.
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MEDIDAS CULTURAIS 
Eliminar e queimar os resíduos da cultura, arejar e ventilar as 
estufas e evitar as regas por aspersão.

LUTA QUÍMICA
(antes de escolher e aplicar o produto fitofarmacêutico leia atentamente o seu rótulo)

Substância ativa
Intervalo de 
Segurança 

(dias)
Culturas

ametoctradina+dimetomorfe 3
Meloeiro e 

pepino

azoxistrobina 3
Curgete, 

meloeiro e 
pepino

azoxistrobina+clortalonil 3
Abóbora, 

melancia e 
meloeiro

cimoxanil+famoxadona 3
Meloeiro e 

pepino

clortalonil 7 Pepino

cobre (oxicloreto)
+metalaxil-M

3
Melancia e 
meloeiro

fluopicolida+ 
propamocarbe (hidrocloreto)

3 dias (ar livre); 
1 dia (estufa)

Melancia(1), 
meloeiro e 

pepino
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Substância ativa
Intervalo de 
Segurança 

(dias)
Culturas

folpete+fosetil 28 Meloeiro

fosetil
(na forma de sal de alumínio)

3 Meloeiro

fosetil-alumínio+mancozebe 3 Meloeiro

mancozebe(1) 3
14 para o pepino

Abóbora, 
curgete, 

melancia, 
meloeiro e 

pepino

mancozebe+metalaxil(1) 3
Meloeiro e 

pepino

mancozebe+metalaxil-M(1) 3
Meloeiro e 

pepino

metirame 3
Meloeiro e 

pepino

propinebe(1) 7
Melancia, 
meloeiro e 

pepino
 
1 – apenas ao ar livre

(Continuação da página anterior)
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LUTA QUÍMICA - Utilizações aprovadas em usos menores: 

Produto Comercial
(Substância ativa)

Concentração
ou Dose

Intervalo  
de 

Segurança  
(dias)

Culturas

CALDA BORDALESA 
QUIMIGAL

(sulfato de cobre e cálcio)
750g pc/hl 7 Abóbora 

CUPRITAL
(oxicloreto de cobre)

300g pc/hl 7 Abóbora

MICENE PLUS 
(cimoxanil+mancozebe)

300g pc/hl 15
Abóbora 
e curgete

ORTIVA 
(azoxistrobina)

80-100ml 
pc/hl

3 Abóbora

RANMAN (ciazofamida) 20ml pc/hl 3
Curgete 

e 
melancia

RHODAX FLASH 
(folpete+fosetil-alumínio)

600g/hl pc/ha 28 Abóbora

RIDOMIL  
GOLD MZ Pépite 

(mancozebe+metalaxil-M)
250g pc/hl 3 Melancia

pc – produto comercial
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OÍDIO
Erysiphe cichoracearum DC.
Anamorfo: Oidium erysiphoides Fr.

FIG. 44  Cultura de meloa com ataque severo de oídio.

SINTOMAS
FOLHAS
Aparecimento de manchas circulares pulverulentas e de cor 
branca. A pulverulência pode cobrir toda a superfície da folha. 
Com o decorrer do tempo, os tecidos foliares afetados tornam-
se amarelados e secam.
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FIG. 45  Aspeto de uma planta de meloa com  
ataque de oídio.

FIG. 46  Folha de meloa com sintomas de oídio. 
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CAULES
Não são muito afetados, podendo ficar cobertos de pó branco.

FRUTOS
De um modo geral, este parasita não ataca os frutos.

FIG. 47  Pormenor de manchas brancas e pulverulentas 
causada por Erysiphe cichoracearum. 
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MEDIDAS CULTURAIS
Destruir os restos culturais, assim como outras cucurbitáceas 
existentes nas imediações; utilizar plantas sãs, variedades re-
sistentes e fazer rotação de culturas.

LUTA QUÍMICA
(antes de escolher e aplicar o produto fitofarmacêutico leia atentamente o seu rótulo)

Substância ativa

Intervalo 
de 

Segurança 
(dias)

Culturas

azoxistrobina 3
Curgete, meloeiro e 

pepino

azoxistrobina+tebuconazol

3- curgete e 
pepino

7- melancia 
e meloeiro

Curgete, melancia, 
meloeiro e pepino

EPIDEMIOLOGIA
As frutificações do fungo podem manter-se nos restos da 
cultura ou em plantas hospedeiras espontâneas.

A disseminação da doença é feita pelos insetos e pelo vento em 
culturas de ar livre ou pelas correntes de ar nas estufas.

Este agente patogénico desenvolve-se em condições de humi-
dade relativa superior a 50% e temperaturas entre os 23-26°C. 

Os períodos chuvosos não são propícios ao seu desenvolvimento.
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Substância ativa

Intervalo 
de 

Segurança 
(dias)

Culturas

bupirimato 7
Abóbora, melancia e 

meloeiro

ciflufenamida 1
Abóbora, curgete, 

melancia, 
meloeiro e pepino

ciflufenamida+difenoconazol 3
Melancia e meloeiro 

e pepino

enxofre (1) Abóbora, melancia, 
meloeiro e pepino

hidrogenocarbonato de 
potássio

1
Abóbora, curgete, 

melancia e meloeiro

penconazol 3
Abóbora, melancia e 

meloeiro e pepino

tetraconazol 7 Meloeiro

tebuconazol+trifloxistrobina 3 Meloeiro

1 – consultar as indicações do rótulo

(Continuação da página anterior)
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LUTA QUÍMICA - Utilizações aprovadas em usos menores:

Produto Comercial
(Substância ativa)

Concentração

Intervalo 
de 

Segurança 
(dias)

Culturas

DOMARK
(tetraconazol)

30-50ml pc/hl 7
Curgete e 

pepino

KARATHANE 
STAR 

(meptildinocape)
0,4-0,5l pc/ha 3

Melancia e 
meloeiro

MYSTIC 25 WG 
(tebuconazol) (1) 50g pc/hl 3

Curgete e 
pepino

THIOVIT JET 
(enxofre)

200-350ml 
pc/hl

- Curgete

TOPAZE 
(penconazol)

35ml pc/hl 14 Abóbora

 
pc - produto comercial
1 - apenas em estufa
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SINTOMAS
PECÍOLOS E CAULES
Nos pecíolos e caules aparecem manchas aquosas e moles que 
podem afetar grandes áreas e que, com o evoluir da doença, 
necrosam. Os ataques nos caules provocam murchidão e morte 
da parte aérea situada acima da lesão. Sobre as lesões e em 
condições de humidade favoráveis desenvolve-se um micélio 
branco cotonoso, onde se formam esclerotos negros.

FIG. 48  Aspeto de cultura de cucurbitácea com sintomas 
de S. sclerotiorum.

ESCLEROTÍNIA 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
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FRUTOS
Os frutos atacados apresentam uma podridão mole que 
se cobre de um enfeltrado branco muito denso que invade 
progressivamente todo o fruto. Sobre o micélio desenvolvem-se 
grandes esclerotos pretos.

FIG. 49  Micélio e esclerotos de S. sclerotiorum em caule 
de cucurbitácea.

FIG. 50 Pormenor de esclerotos de S. sclerotiorum.



67PARTE II – CAP. 2 – MICOSES 

EPIDEMIOLOGIA 
Este parasita sobrevive, através dos esclerotos, durante vários 
anos nas camadas superficiais do solo ou através de outros 
hospedeiros que entram em rotação com a meloa. Também se 
pode propagar através de sementes contaminadas.

Os fatores favoráveis ao seu desenvolvimento são as temperaturas 
entre os 15 e 21°C, humidade relativa elevada, quer ao nível do 
solo quer ao nível da parte aérea e solos ricos em matéria orgânica.

MEDIDAS CULTURAIS
Eliminar e destruir as plantas mortas com esclerotos, promover 
o arejamento das estufas, no caso de se tratar de cultura protegi-
da, ajustar densidades de plantação e evitar as regas por aspersão.

LUTA QUÍMICA
(antes de escolher e aplicar o produto fitofarmacêutico leia atentamente o seu rótulo)

Substância ativa
Intervalo de 

Segurança (dias)
Culturas

Coniothyrium 
minitans 

Não se aplica Meloeiro e pepino
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FUSARIOSE
Fusarium sp.

FIG. 51 Fusariose em raiz de cucurbitácea.

SINTOMAS
A fusariose causa a morte das plântulas em pré e pós emergência.

FIG. 52  Plântulas de cucurbitácea com sintomas de fusariose.
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PLANTAS ADULTAS
A doença pode manifestar-se de forma progressiva, com o amarele-
cimento das folhas, ou de forma rápida, com murchidão da planta.

No primeiro caso, dá-se o amarelecimento das nervuras de 
algumas folhas, que pode ocorrer numa só porção da superfície 
foliar, e depois estender-se progressivamente até toda a folha ficar 
amarela, seca e quebradiça. Na superfície dos caules, sobretudo 
na zona do colo e nos primeiros entrenós, surgem necroses 
longitudinais acastanhadas, que produzem uma melada na 
forma de gotículas de cor escura. Em corte transversal, observa-
se o escurecimento do anel vascular dos caules.

Na segunda situação, a planta murcha repentinamente, sem que 
se verifique o amarelecimento das folhas ou necrose dos caules.

FIG. 53 Sintoma de fusariose no colo e caule de meloeiro.
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FIG. 54 Fusariose, podridão do fruto.

FRUTO
Pode ocorrer podridão no ponto de inserção do pedúnculo.

FIG. 55 Micélio de Fusarium sp. em meloa.
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EPIDEMIOLOGIA
Os órgãos de resistência deste fungo – clamidósporos – podem 
sobreviver durante vários anos no solo e ao encontrarem 
condições favoráveis germinam e penetram nas raízes.

Os restos de plantas infetadas, as sementes contaminadas e as 
partículas de solo transportadas pelos instrumentos agrícolas 
também podem originar novas infeções. 

A fusariose é uma doença que se manifesta quando as tempe-
raturas variam entre os 18 e 22°C, a humidade relativa é pouco 
elevada, a iluminação é insuficiente e os dias curtos.

MEDIDAS CULTURAIS
Eliminar as plantas doentes e os restos da cultura; utilizar 
substrato são; recorrer a adubações pouco azotadas e praticar 
a rotação cultural.

LUTA BIOLÓGICA
Para combate à fusariose poderão ser aplicadas no solo estirpes 
selecionadas do fungo Trichoderma harzianum, que colonizam 
as raízes das plantas; estas estirpes alimentam-se de fungos 
patogénicos como o Fusarium.

LUTA QUÍMICA
Não existem em Portugal produtos fitofarmacêuticos homo-
logados ou autorizados em usos menores para combater esta 
doença em culturas da família das cucurbitáceas.
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RIZOCTONIA
Thanatephorus cucumeris (Frank) Dork
Anamorfo: Rhizoctonia solani Kühn

FIG. 56   Plântulas de cucurbitácea com sintomas  
de “dampping off”.

SINTOMAS
PLÂNTULAS
Causa o “dampping off”, que se caracteriza pelo encurvamento 
e amarelecimento da planta, devido ao apodrecimento do caule 
ao nível da linha do solo.
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RAÍZES
Aparecimento de lesões com um tom castanho avermelhado e o 
apodrecimento ou suberificação das raízes.

CAULE
Nas zonas em contacto com o solo, surgem alterações na cor dos 
tecidos, que adquirem também um tom castanho avermelhado 
e originam um cancro com contornos bem definidos.

FIG. 57  Pormenor de plântula com sintoma de  
“dampping off”.
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FRUTO
Na porção que contacta com o solo, surgem manchas muito irre-
gulares, castanhas e fendilhadas. Sobre estas lesões desenvolve-se 
um micélio castanho e esclerotos.

EPIDEMIOLOGIA
Este parasita mantem-se no solo através do micélio, dos 
esclerotos e dos restos vegetais.
Os fatores favoráveis ao seu desenvolvimento são as 
temperaturas compreendidas entre os 15 e 26°C e os solos 
húmidos e pesados.

MEDIDAS CULTURAIS
Evitar o excesso de humidade nos viveiros e o excesso de 
rega nos terrenos pesados; não semear muito fundo; eliminar 
as plantas doentes e os restos vegetais durante e no fim da 
cultura; utilizar substratos saudáveis.

LUTA BIOLÓGICA
Aplicar no solo estirpes selecionadas do fungo Trichoderma 
harzianum. Existem produtos comerciais com estirpes deste 
fungo que colonizam as raízes das plantas e se alimentam de 
fungos patogénicos como a Rhizoctonia. 

LUTA QUÍMICA
Não existem em Portugal produtos fitofarmacêuticos homo-
logados ou autorizados em usos menores para combater esta 
doença em culturas da família das cucurbitáceas.

MURCHIDÃO DE PLANTAS
Em casos graves de persistência de doenças provocadas por fun-
gos dos géneros Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Verticillium, 
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Botrytis e Phytophthora poderá haver necessidade de recorrer a 
desinfeção de solo por via da luta química.

Encontram-se homologadas em Portugal as substâncias ativas 
indicadas abaixo, cuja aplicação deverá ser feita em solo nu e 
apenas de 3 em 3 anos no mesmo local.

Substância ativa
Intervalo de  

Segurança (dias)
Culturas

dazomete Não tem Todas (1)

metame-sódio Não tem (2)

 
1 – Todas: abóbora, curgete, melancia, meloeiro e pepino
2 –  apenas em terrenos para plantação de melão e pepino e fumigação de 

parcelas destinadas a instalar alfobres e viveiros.

Em fase de viveiro, e neste caso apenas para murchidão de plân-
tulas provocada por fungos dos géneros Pythium e Phytophthora, 
encontra-se homologada a seguinte substância ativa:

LUTA QUÍMICA
(antes de escolher e aplicar o produto fitofarmacêutico leia atentamente o seu rótulo)

Substância ativa
Intervalo de  

Segurança (dias)
Culturas

propamocarbe 
(hidrocloreto)

Não tem
Melancia, meloeiro e 

pepino
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LUTA QUÍMICA - Utilizações aprovadas em usos menores:

Produto Comercial
(Substância ativa)

Concentração

Intervalo 
 de 

Segurança 
(dias)

Culturas

CALDA 
BORDALESA 
QUIMIGAL

(sulfato de cobre e 
cálcio)

750g pc/hl 7 Abóbora

CUPRITAL
(oxicloreto de 

cobre)
300g pc/hl 7 Abóbora

MICENE PLUS 
(cimoxanil + 
mancozebe)

300g pc/hl 15
Abóbora e 

curgete

ORTIVA 
(azoxistrobina)

80-100ml 
pc/hl

3 Abóbora

RANMAN 
(ciazofamida)

20ml pc/hl 3
Curgete e 
melancia

RHODAX FLASH 
(folpete+ 

fosetil-alumínio)
600g/hl pc/ha 28 Abóbora

RIDOMIL GOLD  
MZ Pépite 

(mancozebe+metalaxil-M)
250g pc/hl 3 Melancia

 
pc - produto comercial



CAPÍTULO 3

BACTERIOSES

Mancha de Pseudomonas
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MANCHA DE
PSEUDOMONAS
Pseudomonas syringae 

FIG. 58 Sintoma de P. syringae em folha de meloeiro

SINTOMAS
FOLHAS
Manifesta-se por manchas circulares e angulares, de aspeto 
hidrópico, frequentemente com halo clorótico, que mais tarde 
evoluem para necrose.
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CAULES E PECÍOLOS
Aparecem por vezes manchas com exsudado bacteriano, 
formando crostas descoloradas.

FRUTOS
Surgem manchas hidrópicas de pequena dimensão, nas quais 
se pode observar exsudado bacteriano. A casca ou epicarpo dos 
frutos acaba por fendilhar, constituindo uma porta de entrada 
para outros organismos. Pode ocorrer queda de frutos.

FIG. 59  Sintoma de P. syringae na página inferior da 
folha de meloeiro
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TRANSMISSÃO
A doença propaga-se através de sementes contaminadas; pela 
chuva ou pela rega por aspersão; por operações culturais ini-
ciadas em plantas contaminadas passando, depois, para plantas 
sãs; por instrumentos de corte não desinfetados; e pelo contato 
planta a planta.

MEDIDAS CULTURAIS
Utilizar sementes sãs, de preferência certificadas; desinfetar os 
instrumentos utilizados nas práticas culturais; evitar regas por 
aspersão; destruir plantas infetadas; destruir restos vegetais 
durante e no fim da cultura; efetuar rotações culturais. 
 
LUTA QUÍMICA
Não existem em Portugal produtos fitofarmacêuticos homo-
logados ou autorizados em usos menores para combater esta 
doença em culturas da família das cucurbitáceas.



CAPÍTULO 4

VIROSES

Vírus do Mosaico das Cucurbitáceas
Vírus do Mosaico Amarelo da Aboborinha
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VÍRUS DO  
MOSAICO DAS  
CUCURBITÁCEAS
Cucumber Mosaic Vírus (CMV)

FIG. 60 Mosaico foliar

SINTOMAS
FOLHAS
Nas plantas infetadas observa-se nanismo, mosaicos foliares, 
marginado verde das nervuras, redução da superfície foliar, 
deformação e empolamento das folhas, encurtamento dos 
entrenós dos caules.
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FIG. 61  Sintoma de mosaico foliar causado por CMV.

FIG. 62 CMV- Folhas com deformações e empolamentos
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FLOR 
As flores podem apresentar pétalas esverdeadas.

FRUTO
Os frutos são mais pequenos e mostram deformações e 
empolamentos.

TRANSMISSÃO
Este vírus é transmitido por afídeos (piolhos ou pulgões) de 
modo não persistente.

FIG. 63 CMV em cucurbitácea

MEDIDAS CULTURAIS
Utilização de plantas de viveiro isentas de vírus; deteção e con-
trolo precoce dos insetos vetores; no caso de cultura em abrigo 
devem ser colocadas redes nas entradas e aberturas laterais das 
estufas; eliminação das plantas doentes para baixar os níveis 
de inóculo do vírus na cultura; combate às plantas infestan-
tes hospedeiras de afídeos no local e vizinhança da plantação.
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LUTA QUÍMICA
Não existem em Portugal produtos fitofarmacêuticos homo-
logados ou autorizados em usos menores para combater esta 
doença em culturas da família das cucurbitáceas. A luta química 
deverá ser dirigida aos insetos vetores (ver Afídeos).
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FIG. 64  Sintomas de Vírus do Mosaico Amarelo da 
Aboborinha

VÍRUS DO  
MOSAICO AMARELO 
DA ABOBORINHA 
Zucchini Yellow Mosaic Vírus (ZYMV)

SINTOMAS
FOLHAS
As folhas das plantas infetadas inicialmente apresentam descolo-
ração entre as nervuras. Mais tarde, surgem sintomas de mosaico, 
empolamento, necrose, redução e deformação do limbo foliar.
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FIG. 65 ZYMV – Empolamento foliar

FIG. 66 Sintomas de ZYMV nas folhas e frutos

FRUTOS
As plantas doentes apresentam tamanho reduzido e fraca pro-
dução de frutos. Estes são deformados, com zonas empoladas e 
com rachas.
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TRANSMISSÃO
O Vírus do Mosaico Amarelo da Aboborinha é transmitido 
por cerca de 9 espécies de afídeos, das quais podemos destacar 
Macrosiphon euphorbiae, Myzus persicae e Aphis gossypii.

MEDIDAS CULTURAIS
Utilização de plantas de viveiro isentas de vírus; deteção e 
controlo precoce dos insetos vetores; no caso de cultura em 
abrigo devem ser colocadas redes nas entradas e aberturas 
laterais das estufas; eliminação das plantas doentes para baixar 
os níveis de inóculo do vírus na cultura; combate às plantas 
infestantes hospedeiras de afídeos no local e vizinhança da 
plantação.

LUTA QUÍMICA
Não existem em Portugal produtos fitofarmacêuticos homo-
logados ou autorizados em usos menores para combater esta 
doença em culturas da família das cucurbitáceas. A luta quí-
mica deverá ser dirigida aos insetos vetores (ver Afídeos).
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GLOSSÁRIO

AGENTE PATOGÉNICO: organismo ou microrganismo nocivo 
capaz de causar uma doença. Também chamado de agente in-
fecioso. 

CLAMIDÓSPOROS: esporos de resistência que contêm subs-
tâncias de reserva. 

CUCURBITÁCEAS: nome de uma família botânica à qual per-
tencem, entre outras plantas, a abóbora, a melancia, o meloei-
ro (melão e meloa), o pepino, e a curgete.

EPIDEMIOLOGIA: ramo da ciência que estuda o modo como as 
doenças ocorrem, como se dispersam e como devem ser con-
troladas.

ÉPOCA VENATÓRIA: época ou período em que a caça é permi-
tida ou autorizada.

ESCLEROTOS: estruturas de resistência formadas pela com-
pactação de hifas. Podem ter diversas formas e tamanhos.

ESPORO: estrutura reprodutiva dos fungos.

ESTIRPE: conjunto de descendentes da mesma origem genéti-
ca que apresentam semelhanças morfológicas ou fisiológicas e 
constituem uma variante genética.
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FUNGO: organismo vivo que não possui clorofila e, por isso, 
não é capaz de fabricar as substâncias orgânicas que necessita 
para o seu desenvolvimento, pelo que tem de as obter de outros 
organismos vivos ou de matéria morta. É, por isso, que os fun-
gos podem ser parasitas ou saprófitas.

GRAMÍNEAS: família de plantas de folha estreita e nervuras 
retilíneas, da qual faz parte, por exemplo, o azevém, a grama 
e a aveia. As plantas desta família também se podem chamar 
de Poáceas. 

HERBÍVORO: animal que se alimenta de vegetais.

HIFAS: são filamentos muito finos, formados por células, 
que só se veem ao microscópio. Servem para fixar o fungo 
ao substrato e têm função de reprodução e de digestão ex-
tracelular.

INÓCULO: agente ou parte de agente patogénico capaz de cau-
sar infeções.

INSETOS VETORES: Insetos que através do ato de se alimen-
tarem da seiva das plantas, podem transmitir vírus. As plantas 
podem ficar doentes (viróticas). 

MICÉLIO: conjunto de hifas emaranhadas de um fungo.

NECROSE: morte de um grupo de células, tecido ou órgão.

NEMÁTODOS OU NEMÁTODES: microrganismos de corpo ci-
líndrico e alongado que vivem em ambientes aquáticos ou no 
solo. Algumas espécies podem parasitar plantas.



PARASITA OBRIGATÓRIO: organismo parasita que não conse-
gue viver independentemente do seu hospedeiro.

PLÂNTULAS: plantas muito jovens (início do seu desenvolvi-
mento).

PROTEÇÃO INTEGRADA: sistema de proteção das plantas 
obrigatório em Portugal e em todos os países da União Euro-
peia que requer um acompanhamento e vigilância regulares 
dos níveis populacionais ou de ataque dos organismos nocivos 
(pragas, doenças e infestantes), assim como dos organismos 
auxiliares existentes na cultura. O bom estado fitossanitário 
das plantas deverá ser preferencialmente garantido através de 
medidas de prevenção e de práticas culturais. O recurso à uti-
lização de produtos fitofarmacêuticos só é permitido quando, 
após a adoção de todas as medidas anteriores, não for possível 
evitar prejuízos.

SUBERIFICAÇÃO: transformação da membrana celular das cé-
lulas vegetais em suberina.
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A informação contida neste Caderno de Apoio destina-se 
essencialmente aos agricultores e a técnicos ligados ao setor 
agrícola e reflete o melhor esforço e empenho dos autores na 
transmissão de conhecimentos práticos e atuais. A referência 
a nomes comerciais de produtos fitofarmacêuticos respeitou 
a informação disponível na página eletrónica da Direção 
Geral de Alimentação e Veterinária relativa à extensão de 
autorização de produtos fitofarmacêuticos para utilizações 
menores à data de publicação. A reprodução total ou parcial 
é permitida.




