Previsão Climática mensal
Agri Business Weather Analytics
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Lavragem Solos
Aconselhável adiar com condições de muita instabilidade ou Antecipar se não existir previsão
de chuva na semana seguinte. Precaução com chuva fraca ou aguaceiros e agir com tempo
estável s/ previsão de chuva.

Fertelização
Agir se tempo variado com ocorrência de precipitação durante a semana e/ou solos húmidos.
Caso contrário, sem previsão de chuva e solos secos Antecipar ou Adiar data de intervenção.

Sementeira
Atuar com estabilidade e solos húmidos face a chuvas anteriores , ou no caso de probabilidade
de precipitação na semana seguinte. Adiar ou Antecipar acção com tempo muito instável ou
ausência de precipitação na semana anterior e na seguinte (15 dias).

Plantação
Atuar se ocorrer precipitação durante a semana ou terrenos húmidos e temperaturas frescas
e/ou amenas. Adiar ou Antecipar com muita intabilidade ou Tempo quente e seco, sem
previsão de chuva na semana seguinte.

Intrevenção Fitossanitária
Atuar devido à probabilidade de aparecimento de doenças e pragas potenciando a
intervenção fitossanitária. Antecipar ou Adiar intervenção ficará ao critério do produtor, uma
vez que não existirão condições favoráveis para o surgimento de pragas ou doenças de forma
repentina.

Irrigação
Atuar ao nível da Irrigação devido à falta de precipitação nas últimos 21 dias e face à
probabilidade baixa de precipitação para as próximas semanas. Antecipar ou Adiar devido à
ocorrência de precipitação nos últimos 21 dias à previsão de chuva nas semanas seguintes.

Colheita
Agir com tempo estável e sem precipitação durante a semana e de preferência em fase lunar
de Quarto Minguante. Adiar ou Antecipar se estiver tempo instável ou se existir previsão de
chuva na semana seguinte.

Limpeza / desfolhagem
Atuar com tempo estável e sem previsão de chuva durante a semana em questão para efetuar
limpezas infestantes (ervas, matos, etc)que concorram diretamente com os nutrientes e/ou
que possam transmitir doenças devido altura das mesmas. Adiar ou Antecipar intervenção
com tempo instável ou com previsão de chuva nas semanas seguintes.

Viveiros e estufas
Agir face à existência e/ou Previsão de condições atmosféricas estáveis ou com variabilidade
climática, temperaturas amenas e com precipitação na semana anterior. Adiar ou Antecipar
com tempo instável ou muito instável, temperaturas frias ou muito quentes.

Poda
Atuar com tempo estável ou Variado e temperaturas frescas ou frias. Adiar ou Antecipar com
tempo Instável ou Muito Instável e/ou temperaturas amenas ou quentes para a época.

Fase da Lua
:antecipar / adiar;
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:Intrevenção cautelosa;

:intreveção possível;
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: atuar de acordo com o ciclo vegetativo da planta

Para mais informação: info@iclimateadviser.com

