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Use os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.  Leia sempre o rótulo e a informação sobre o 
produto antes de o utilizar.
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PSA - KIWI

02 SINTOMAS

Nos pomares afetados os sintomas visíveis são: as 
folhas aparecem com manchas necrosadas com 
halo amarelo; ramos secos e mortos nas plantas 
doentes.

03 MEIOS DE CONTROLO

Muitas vezes ineficazes pois 
funcionam apenas por contato.

TRATAMENTOS COM COBRES
TRADICIONAIS

Utilizar pólen que não esteja 
contaminado com  a bactéria.

POLINIZAÇÃO ASSISTIDA

Cuidado com os palox (folhas e 
varas).

COLHEITA

FOLHA COM MANCHAS NECROSADAS 
COM HALO

FOLHA COM MANCHAS NECROSADAS 
SEM HALO

PLANTA COM EXUDADO
FERRUGINOSO

01 DESCRIÇÃO

PSA – Pseudomonas Syringae pv. Actinidiae é o nome 
da bactéria que ataca os pomares de kiwi. Na 
Primavera, em condições de elevada humidade 
relativa, há produção de  exsudado bacteriano, o 
que permite a dispersão da doença através de 
operações culturais inadequadas, da chuva e do 
vento. Invernos frios e húmidos, seguidos de 
Primaveras húmidas, parecem ser favoráveis à 
doença.  A utilização de plantas infetadas na 
plantação de pomares novos é responsável pela 
transmissão da bactéria a grandes distâncias.

BACTÉRIA (GRAM-) COM BASTONETE 
MÓVEL
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EMBALAGENS

1Kg

INOVABIO

FOLI-STOP

Sistemia na planta

Foli-Stop
aplicado via
rega
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Inovabio não é só uma gama de produtos, mas sim um 
leque de soluções técnicas, estudadas pela Jovagro, 
que realmente funcionam. 

Foli-Stop é um produto formulado com alta concentração de 
sais orgânicos de cobre, totalmente solúvel e sistémico na 
planta, que é utilizado como corretor de deficiências desse 
elemento em  hortícolas e fruteiras. Devido às suas 
características, sua aplicação aumenta a resistência da planta 
contra agressões externas.

FOLI-STOP ENTRA PELO XILEMA E MANIFESTA-SE EM TODAS AS PARTES DA 
PLANTA

Inovabio é um método novo e diferente do estabelecido, focado nos novos 
desafios da agricultura moderna. É o resultado do esforço de uma equipa 
profissional e dedicada a melhorar a agricultura em Portugal, superando um 
desafio de cada vez.

Pó molhável com 96% cobre orgânico 
sistémico
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COMPOSIÇÃO

Sais orgânicos de cobre 
96% (p/p)

Cobre (Cu) quelatado com 
EDTA 14% (p/p)

ADUBO CE Radicular

TIPOS DE APLICAÇÃO

A aplicação de Foli-Stop via rega (imagem esquerda), permite a entrada do mesmo 
pelo floema, deslocando-se a todas as partes da planta (imagem direita).



Hydracup
aplicado via
foliar
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HYDRACUP

Hydracup é uma solução à base de cobre e zinco associada a 
uma fração da hidrazida do ácido cítrico, que produz uma 
absorção rápida e eficaz desses dois microelementos 
fundamentais para garantir um ótimo funcionamento do 
processo enzimático. Como consequência, o estado 
fisiológico da planta é melhorado e a defesa natural da planta 
é indiretamente potencializada, induzindo uma melhor 
resistência ao stress e doenças causadas por bactérias e 
fungos. 

Formulação especial líquida à base de 
cobre e zinco complexados com hidrácido 
de ácido cítrico

Sistemia na planta

HYDRACUP ENTRA PELO FLOEMA E MANIFESTA-SE EM TODAS AS PARTES DA PLANTA

EMBALAGENSCOMPOSIÇÃO

Cobre (Cu) solúvel em 
agua 2,0% (p/p)

Zinco (Zn) solúvel em agua 
4,0% (p/p) 

ADUBO CE Radicular

Foliar

TIPOS DE APLICAÇÃO

1L 5L

A aplicação de Hydracup via foliar (imagem esquerda), permite a entrada do mesmo pelo floema, deslocando-se a 
todas as partes da planta (imagem direita),  permanecendo ativo na zona da raiz durante duas semanas.



MODELO PREVENTIVO/CURATIVO

Desenvolvimento 
vegetativo

Botão
fechado

Floração Crescimento
dos frutos

Pós-colheita

Hydracup

Via foliar
2L/ha
300ml/hl

Hydracup

Via foliar
2L/ha
300ml/hl

Hydracup

Via foliar
2L/ha
300ml/hl

Hydracup

Via foliar
2L/ha
300ml/hl

Foli-Stop

Via rega
1,5Kg/ha

Foli-Stop

Via rega
1,5Kg/ha

Aplicar de forma 
alternada e espaçada 
entre produtos de 20 
dias mediante 
necessidade
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MODELO PREVENTIVO/CURATIVO
Primeira fase de produção

Início do
desenvolvimento

vegetativo

Desenvolvimento
vegetativo

Desenvolvimento
vegetativo

Botão
fechado

Floração

Hydracup

Via foliar
300ml/hl

Via foliar
100-200gr/ha

Hydracup

Via foliar
300ml/hl

Bion

Via foliar
100-200gr/ha

Bion Foli-Stop

Via rega
1,5Kg/ha

Tratamentos efetuados com um cadência de  20 dias. Mediante condições favoráveis ao 
desenvolvimento de propagação da PSA.

Na fase de crescimento dos frutos, os tratamentos deverão ser efetuados em Setembro e 
Outubro, uma vez que as condições climáticas, são mais favoráveis ao desenvolvimento da 
bactéria PSA.
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MODELO PREVENTIVO/CURATIVO

Crescimento
dos frutos

Crescimento
dos frutos

Crescimento
dos frutos

Pós-colheita

Via foliar
100-200gr/ha

Bion Hydracup

Via foliar
2L/ha
300ml/hl

Hydracup

Via foliar
2L/ha
300ml/hl

Foli-Stop

Via rega
1,5Kg/ha

Tratamentos efetuados com um cadência de  20 dias. Mediante condições favoráveis ao 
desenvolvimento de propagação da PSA.
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Segunda fase de produção
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