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complementaridade entre as soluções 
de síntese química Ascenza e o portfolio 
Blexia, enquanto que noutro protocolo 
avaliámos a performance das soluções 
Blexia comparativamente às soluções de 
síntese química da Ascenza.
Tendo sido o ano 2022 extremamente 
seco, a incidência de fungos foi baixa, 
de forma generalizada. Onde se registou 
incidência de fungo na Testemunha, as 
conclusões vão no sentido da comple-
mentaridade como estratégia futura a 
adotar por parte dos produtores, numa 
visão alargada para a redução de resí-
duos, alternância de substâncias ativas e 
gestão de fenómenos de resistência.

Campos demonstrativos em pomói-
deas
Nas pomóideas realizámos nove ensaios 
com foco no controlo de pragas-chaves, 
sendo essas os afídeos e o pulgão laní-
gero. Foram de� nidas duas estratégias: 
uma estritamente de controlo biológico 
só com soluções Blexia; e outra em com-
plementaridade entre as soluções Ascen-

Esta campanha 21/22 foi marcada pelo 
lançamento do portfolio Blexia. A li-
nha Blexia corresponde ao portfolio da 
Ascenza onde estão incluídas quatro 
substâncias básicas, um extrato de óleo 
de laranja e um bacillus thurigiensis sb. 
Kurstaki, numa óptica de redução de re-
síduos.
Sendo esta uma área da proteção das 
culturas em pleno desenvolvimento, a 
Ascenza estabeleceu um plano de ação 
tendo como principal objetivo a parti-
lha de conhecimento ao nível técnico 
para posicionamento e utilização deste 
novo portfolio. Para isso, implementou 
28 campos demonstrativos ao longo de 
todo o território nacional abrangendo 
algumas das principais culturas (perma-
nentes), nomeadamente a vinha e po-
móideas.

Campos demonstrativos na vinha
Na cultura da vinha realizaram-se 13 en-
saios (Imagem 1), baseados em dois pro-
tocolos distintos, para controlo de míldio 
e oídio. Num dos protocolos avaliámos a 
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CAMPOS DEMONSTRATIVOS 2022 – 
UMA ESTRATÉGIA DE
COMPLEMENTARIDADE

› Imagem 1 – Campo Demonstração Minho
› Imagem 2 e 3 – Antes e depois da aplicação de Prev-AM Plus (óleo de laranja) a 0,2% 
+ Valesco (Extrato de urtiga) a 0,4%

za e soluções Blexia.
Neste ano 2022, as condições climaté-
ricas foram favoráveis à ocorrência de 
afídeos e pulgão lanígero. O � nal do 
inverno foi ameno e com temperaturas 
ótimas para o aparecimento das pragas 
e estas surgiram em elevado número no 
início do ciclo.
Os resultados mostram que a estratégia 
de complementaridade poderá ser a so-
lução para uma gestão efetiva dos resí-
duos e sustentabilidade das substâncias 
ativas que estão presentes.
Por � m, importa referir a importância da 
qualidade de pulverização em relação à 
aplicação das bio soluções, pois sendo 
estas de contacto, é imprescindível que a 
calda seja distribuída de forma uniforme 
e que abranja toda a área foliar.
Ao longo da campanha 2022/2023 a 
Ascenza irá continuar a partilhar conhe-
cimento com os produtores e técnicos, 
tendo como principal objetivo garantir a 
proteção das culturas de forma susten-
tável.
Fazemos, porque cuidamos.


