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Época de observação. Método de amostragem Órgãos a observar

Traças da uva                       1ª geração (antes da floração) Observação visual 2 cachos x 50 cepas,  ao acaso 100-200 ninhos/100 cachos

2ª geração (1-2 semanas após o início do voo) Observação visual 2 cachos x 50 cepas,  ao acaso 1-10% cachos atacados

3ª geração (1-2 semanas após o início do voo) Observação visual 2 cachos x 50 cepas,  ao acaso 1-10% cachos atacados

Cigarrinha verde Primavera (Estado H) Observação visual 2 folhas x 50 cepas (3ª-4ª folha) 50-100 ninfas/ 100 folhas

Empoasca vitis  Göthe Verão (Julho / Agosto) Observação visual 2 folhas x 50 cepas (7ª-8ª folha) 50 ninfas/ 100 folhas

2 folhas da base x 50 cepas ou 50% de folhas ocupadas ou

100 cepas 5% de cepas com sintomas

2 folhas x 50 cepas; 2ª folha da base ou 30-50% de folhas ocupadas ou

100 cepas 15-20% cepas com sintomas

N E A a referenciarPragas

Desde o estado E Observação visual

Aranhiço amarelo                                                   
(Tetranychus urticae Koch.)

Observação visualJunho

A D V I D

Estimativa do risco

     Lobesia botrana  Den. & Schiff. e 

Eupoecilia ambiguella Hb.

100 cepas 15-20% cepas com sintomas

2 folhas x 50 cepas ou 30-45% de folhas ocupadas ou

100cepas 20-40% cepas com sintomas

porção de sarmento, cortado entre 5º e 8º gomos; 7-20 ovos/gomo (média) ou 

1 órgão x 50 cepas 80% de gomos ocupados (com 1 postura ou mais)

Primavera (Estado E-G) Observação visual 1 folha x 100 cepas, na 2ª folha 60-70% de folhas ocupadas

Junho Observação visual 1 folha x 100 cepas, no meio da vegetação 30-40% de folhas ocupadas

Verão (desde Junho) Observação visual 1 folha x 100 cepas 30-40% de folhas ocupadas

Inverno (Estado A) Observação visual 1 sarmento x 10 cepas, com 2 gomos sucessivos 1-3 ácaros / gomo

Durante o ciclo cultural Observação visual 50 cepas Cepas com sintomas (*)

Estado E-G Observação visual 10 cepas 3-4 lagartas por sarmento (**)

Desde o estado G Observação visual 10 cepas 1-2 lagartas por cepa (**)

desde a alimpa
2 armadilhas cromotrópicas com 

feromona            OU                                                                        

2 armadilhas alimentares****

-
7-10 adultos / armadilha /semana     OU                            1 

fêmea / armadilha / dia

após as primeiras capturas obervação visual semanal
100 cachos                                                                                       

(1 cacho/ cepa, no quadrante virado a Sul)
2-3 % cachos atacados

(*) Presença de pontuações amarelas e deformações e/ou bronzeamento das folhas. Fonte: Cavaco et al. (2005) - Produção Integrada da Cultura da Vinha. MADRP/DGPC, Oeiras. - Adaptado por ADVID

(**) Em caso de realização de tratamento, este deve ser feito com as lagartas nos primeiros estádios de desenvolvimento.

(***) NEA das roscas figura apenas a título informativo.

(****) Na parte inferior do recipiente deve colocar-se uma solução com 2 a 3 gotas de Endomosyl, 0,25ml de água e 2,5g de boro (para evitar a putrefacção dos indivíduos capturados). No cesto do recipiente (parte superior) colocar uma pastilha de trimedelure.

Observação visualVerão (desde Julho)

Observação visualInverno (estado A)

Aranhiço vermelho                                              
(Panonychus ulmi Koch.)

Observação visual

Pirale                                    
(Sparganothis pilleriana)

Acariose                                      
(Calepitrimerus vitis Nalepa)

mosca da fruta                         
(Ceratitis capitata)

100 cepas Desde 2-3% de cepas com sintomasRoscas ou Nóctuas(***)                

(Agrotis sp.) 
Estados B-C


