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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Identificar os inimigos das culturas (pragas e doenças),
2. Conhecer as características bioecologicas dos organismos envolvidos, os estragos e/ou os prejuízos a eles associados
3. Seguir as etapas de diagnóstico aplicando as metodologias e técnicas apropriadas a cada situação concreta
4. Conhecer a biologia das pragas e a epidemiologia dos parasitas e perspectivar medidas de combate de forma fundamentada

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Conhecimentos em microbiologia

Conteúdo da unidade curricular
Etiologia das doenças nos vegetais. Sintomatologia, ciclo infeccioso e epidemiologia das doenças. Diagnóstico em fitopatologia, métodos clássicos, imunológicos e
moleculares. Estratégias de luta no combate às doenças nos vegetais. Os Artrópodes (insectos, ácaros) como inimigos das culturas. Morfologia externa, reprodução
e desenvolvimento, duração do ciclo de vida e sucessão das gerações. Grupos taxonómicos com importância em agricultura. Estragos e prejuízos das pragas nas
culturas.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Introdução à protecção de plantas
- Conceitos relacionados com os inimigos das culturas
- O ecossistema agrário
- Importância económica dos inimigos das culturas.
2. Doenças das plantas
- Conceito de doença nos vegetais
- Diagnóstico em fitopatologia e etiologia das doenças
- Ciclo de uma doença parasitária
- Disseminação e formas de sobrevivência dos propágulos
3. Agentes patogénicos associados ás doenças nos vegetais - fungos
- Morfologia, tipo de esporos e de micélio e classificação taxonómica.
- Ciclo bioecológico dos fungos que provocam doenças nos vegetais
- Epidemiologia
- Meios de luta contra as doenças associadas a fungos
4. Bactérias :
- Morfologia e características gerais
- Sintomas e meios de luta contra as bacterioses das plantas.
- Meios de luta cultural e meios de luta químicos
- Erradicação e quarentena
5. Vírus
- Mecanismos de penetração, multiplicação, translocação e disseminação,
- Detecção e identificação
- Meios de luta contra as viroses dos vegetais: meios de luta cultural, erradicaçãoe quarentena.
6. Pragas das plantas cultivadas
7. Insectos: Morfologia externa, reprodução, desenvolvimento e comportamento
- Duração do ciclo de vida e sucessão das gerações.
- Classificação sistemática
- Ordens de insectos com maior interesse agrícola
- Estratégias de luta contra insectos
8. Ácaros
- Morfologia externa, ciclo de vida e número de gerações.
- Estragos e meios de luta
- Estratégias de luta no combate aos insectos e protecção Integrada
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1. Agrios, N. George, 2005 – Plant Pathology, Elsivier, Academic Press, 5ª Edição
2. Fox, R. , T. , V. , 1993 – Principles of Diagnostic Techniques in Plant Pathology. International Mycological Institute. Surrey, UK.
3. Garcia-Tejero F. D. , 1998. Plagas Y Enfermedades de las Plantas Cultivadas. 9ª Ed. , Ediciones Mundi-Prensa.
4. . Llácer, G. , López, M. , Trapero, A. , Bello, A. , 2000. Patología Vegetal. Tomo I. e Tomo II Coedición Phytoma España, S. L. , Sociedad Española de
Fitopatologia, Grupo Mundi-Prensa
5. Guimarães, J. Monteiro, 1986. - Apontamentos de Entomologia Agrícola. Castelo Branco – ESA.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teóricas e aulas práticas de laboratório e de campo. Pesquisa bibliográfica para elaboração de trabalhos individuais e preparação de temas tipo seminário

Alternativas de avaliação
1. Avaliação continua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 40% (Temas - relatório(s), questionário(s) 20% Trabalhos. apresentação oral e sintese escrita 20%)
- Exame Final Escrito - 60%
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Alternativas de avaliação
2. Alternativa 2 - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Prova escrita sobre todo o conteúdo da Unidade curricular)
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