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RRN em colaboração com o Centro de Competência

Confusão sexual contra a traça-da-uva, Lobesia botrana (Den. &

Schiff.) em viticultura de montanha: caso particular da Região

Demarcada do Douro

Objectivos

Aprofundar os conhecimentos sobre o impacto do clima, paisagem (hospedeiros alternativos), operações

culturais e características das vinhas da RDD na distribuição da nuvem de feromona para melhorar a

eficácia do uso da CS contra a traça-da-uva

Inicio:  01 Outubro 2017/ Fim: 31 Dezembro 2020

Orçamento: 456 347.95 € (elegível); 342 261.33 € (apoio)

Adulto de traça-da-uva, Lobesia botrana

Difusor de feromona para confusão sexual

3
Distribuição espacial da traça-da-uva em 2018

Área de actuação GO - CSinDouro

Actividades de divulgação

- Salvação, J. et al. Geostatistical Approach for Spatial Distribution Analysis of Lobesia botrana (Den. &

Schiff): (Lepidoptera: Tortricidae) in Douro Demarcated Region. PHEROFIP 2019. Lisboa

20-25 Janeiro 2019 ( comunicação na forma de poster)

- Carlos, C. et al. CSinDouro (apresentação do GO). Co-inovando no sector agrícola e florestal na Europa. 16

Novembro 2018, Santiago de Compostela (comunicação oral)

- Carlos, C. et al. CSinDouro (apresentação do GO). Agro Inovação 2018, 29 de Outubro de 2018 (Oeiras)

(comunicação oral e na forma de poster)

- Salvação, J. et al. CSinDouro (apresentação do GO). Summer Innovation Campus. UTAD, Vila Real, 26 e 27

de Setembro 2018 (comunicação na forma de poster)

- Gonçalves, F. et al. Confusão sexual contra a traça-da-uva Lobesia botrana na RDD, potencialidades,

constrangimentos e desafios. I jornadas de Enologia e viticultura, UTAD, Vila Real, 4-5 Maio 2018

(comunicação oral)

- Workshop CSinDouro / Dia Aberto /1ª reunião Grupo Focal, 13 Fevereiro 2019, Quinta do Vallado

Resumo

A traça-da-uva, Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae), é praga-chave da vinha da Região

Demarcada do Douro (RDD), onde causa estragos que, à vindima, dependendo do local, casta e

condições climáticas do ano, podem atingir 90% dos cachos. Na RDD, os resultados do uso da técnica

da confusão sexual (CS) na protecção contra esta praga, nem sempre se têm revelado satisfatórios em

virtude de condicionantes diversas, nomeadamente a orografia da região, com declive acentuado das

vinhas localizadas em encosta, e a estrutura fundiária da maioria das vinhas, caracterizada por elevada

fragmentação e heterogeneidade das parcelas, frequentemente rodeadas por outras culturas e por

manchas de vegetação semi-natural

Para mais informação, consultar o site / área dedicada

ao projecto em http://www.advid.pt/CSinDouro

Tarefas

1 - Avaliar o impacto, na eficácia da CS, da vegetação envolvente das vinhas, em particular da oliveira e

do trovisco, que podem ser hospedeiros da traça-da-uva; 2 - Introduzir melhorias no uso da CS ao nível

das parcelas, através de uma distribuição mais homogénea da nuvem de feromona e do uso de

difusores mais interessantes, em particular a nível ambiental e económico; 3 - Transferir conhecimento

para os utilizadores finais sobre a metododolgia de uso da CS mais adequada à viticultura de encosta

Conclusões preliminares:

1 – Em vinhas de encosta, com acentuado declive, antes de aplicar a CS, é necessário fazer uma

análise da paisagem, para adaptar esta inovadora técnica às características dessa paisagem

2 – É importante identificar previamente áreas de maior risco da praga

3 – A densidade dos difusores deve ser adaptada às características de cada parcela

Parceiros

- Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID) – Promotor

- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

- Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A.

- Sogevinus Quintas S.A.

- Quinta Dona Matilde Vinhos, Lda

- Quinta do Vallado Sociedade Agrícola, Lda.
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