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TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO PARA NOGUEIRA PECA
Bonifacio H. Nakasu1

Ailton Raseira2

A principal doença da nogueira peca no Rio Grande do Sul tem
sido a sarna, causada por F~~~elad~~m eóó~~~m (Wint.), que incide
nas folhas, frutos e ramos. Escolhendo-se cultivares com certa re
sistência e realizando-se os tratamentos adequados, pode-se alca~
çar um controle efetivo da doença. Entretanto, qualquer atraso ou
descuido na pulverização poderá comprometer totalmente a produção
de nozes.

As recomendações que se seguem sao baseadas em literatura es
trangeira e em alguma experiência com tratamentos fitossanitários
que vêm sendo realizados na UEPAE de Cascata e em pomares da zo-
na produtora de Pelotas.

As dosagens aqui recomendadas sao para 100 litros de água.
Os tratamentos indicados por urna seta são imprescindíveis.

Os demais são aconselhados dependendo da cultivar e das condi-
ções de clima.

1. PERíODO DE REPOUSO

••• Quando as plantas estiverem em completo repouso, durante o
mês de agosto, pulverizar com'700 g de CALDA BORDALESA INSTANTÂ-
NEA + 2 litros de TRIONA B + ESPALHANTE ADESIVO, para o controle
da sarna e outras doenças.
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2. PERíODO DE BROTAÇÃO

••• 2.1 No inicio da brotação: para o controle preventivo de
sarna e outras doenças, fazer uma pulverização com 200 g de DIFO-
LATAN 50 PM + ESPALHANTE ADESIVO.

2.2 Quando as primeiras folhas estiverem com metade de seu
tamanho normal, cerca de 15 dias após o tratamento 2.1, pulveri-
zar com 60 g de BENLATE 50 PM.
••• 2.3 Logo após a polinização, quando a ponta do estigma co
meçar a escurecer, pulverizar com 100 g de MELPREX 65 Wou 240 g
de ORTHOCIDE PM 50 + ESPALHANTE ADESIVO.

3. PERíODO DE FORMAÇÃO DO FRUTO

••• 3.1 Cerca de 20 dias após o tratamento 2.3, para o contro-
le de sarna e afideos, pulverizar com 100 g de DU-TER P.M. + 200
C~3 de GUSATHION 24 E + ESPALHANTE ADESlVO.

3.2 Duas a três semanas após o tratamento 3.1, para o con-
trOle de sarna, mildio, mancha das folhas, etc., pulverizar com
60 g de BENLATE 50 PM + ESPALHANTE ADESIVO.
••• 3.3 Quando o fruto estiver bem formado, três semanas após o
tratamento 3.2, para controle de sarna, mancha das folhas e pra-
gas, pulverizar com DIFOLATAN 50 PM + 125 g de SEVIN 85 PM + ESPA
LHANTE ADESIVO.

4. PERíODO P~-COLHEITA

••• 4.1 Três semanas após tratamento 3.3, para controle de sar
na, mf Ldí.o , mancha das folhas e pragas pulverizar com 100 g de MEL
PREX 65 W + 200 cm3 de GUSATHION 24 E + ESPALHANTE ADESIVO.

4.2 Continuar pulverizando de 3 em 3 semanas, até a colhei
ta, com 200 g de DIFOLATAN 50 PM ou 60gde BENLATE 50 PM ou 100 g
de DU-TER PM ou 100 g de MELPREX 65 W ou com estes produtos inter
calados, mais ESPALHANTE ADESIVO.

Se o tempo for muito chuvoso, recomenda-se um intervalo me-
nor entre uma pulverização e outra.


