
 

  

Cultura de Espargos 

Verdes 



Doenças 
e 

Tratamentos 



Escaravelho do Espargo  
 

(Crioceris Asparagi) 





Sintomas: 
 

 Os Escaravelhos causam relativamente 
pouco dano que é restrito á parte 

superficial das plantas.  
 

As larvas, no entanto, podem causar 
danos graves dentro de um curto 

espaço de tempo, roendo o interior  
das plantas à medida que crescem. 



Controle / prevenção:  
 

Manter as parcelas livres de ervas 
daninhas durante o período de inverno 

restringirá as possibilidades de os 
escaravelhos hibernarem.  

Se uma infestação for descoberta a 
tempo, os escaravelhos e suas larvas 
geralmente podem ser efetivamente 
controlados com pesticidas como o 

“DECIS EVO” da Bayer.  



Mosca do Espargo  
 

(Platyparea Poeciloptera) 





Sintomas: 
 

 A infestação severa faz com que a 
folhagem fique amarela e morra.  
Quando os talos de aspargos são 
cortados os túneis causados pelas 
larvas são claramente visíveis.  

 
O dano causado por as moscas dos 
espargos servem como um local de 

infeção para o Fusarium. 
 



Controle / prevenção:  
 

Um bom monitoramento é muito importante, 
pois a infestação pode variar 

substancialmente em intensidade de uma 
região para outra. Remover e queimar a 

folhagem no outono pode reduzir a infeção 
no ano seguinte. Armadilhas pegajosas 

podem ser úteis na deteção de moscas e na 
determinação do melhor momento para 
tratar a cultura com pesticidas como o 

“DECIS EVO” da Bayer.  



Lesmas  
 

(Scarabaeidae) 





Sintomas: 
 

 Elas causam danos aos espargos 
enquanto se alimentam. O dano é 

claramente reconhecível na forma de 
feridas bastante grosseiras na 

epiderme do espargo. 
 Como as larvas vivem no solo por um 
longo tempo elas podem causar danos 
por vários anos, resultando em perdas 

financeiras substanciais. 



 
 

 
Controle / prevenção:  

 

O controle efetivo é extremamente 
difícil.  

 
Apenas é possível reduzir a população 
nos campos usando pesticidas como o 
“Metarex” (Granulado) da Sangosse.  

 



Fusarium 



Excesso de água = fusarium 





Sintomas: 
 

 Os primeiros sintomas de Fusarium 
são quase sempre  

lesões ovais e castanhas na direção 
longitudinal das raízes, que 

subsequentemente fazem com que as 
raízes apodreçam e morram. 

 

 



Controle / prevenção:  
 

Não é possível controlar “Fusarium” 
diretamente.  

 
Formas indiretas de prevenir a 

infecção é ter um pH alto  
(6 ou superior) e uma boa estrutura 
do solo e a fertilização adequada. 



Ferrugem dos Espargos  
 

(Puccinia asparagi) 





Sintomas: 
 

 A gravidade do infeção pode variar 
substancialmente de um ano para outro 
devido aos requisitos ambientais do a 
doença. Períodos curtos de folhagem 
húmida alternando com temperaturas 

quentes (mais de 15ºC) e secas são ideais 
para este fungo. Uma infeção 
enfraquecerá a folhagem e, 

consequentemente, a capacidade de 
fotossíntese da planta. 



Controle / prevenção: 
  

Uma maneira de reduzir o risco de 
infeção é reduzir o número de esporos 
em hibernação queimando a folhagem. 

Existem também fungicidas 
específicos para controlar este fungo 
como o “Ortiva Top” da Syngenta. 



Infestantes 
 

(Ervas Daninhas) 





Controlo de Infestantes 
 

Tela anti-infestantes biodegradável 
(Silvex – Agrobiofilm) 

 



Controlo de Infestantes 
 

Herbicida – Fusilade Max 
Herbicida sistémico de pós-emergência 

contra gramíneas anuais e vivazes 



 

  

Obrigado 


