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TRAÇA-DA-UVA, CIGARRINHA-VERDE E ESCA  
 

TRAÇA-DA-UVA 

Aconselha-se nesta fase a vigilância das armadilhas e a realização das estimativas do risco, 

especialmente nas parcelas localizadas nas cotas altas e com historial de ataque.  

Na semana passada foi verificado um pico de capturas em algumas armadilhas colocadas nesses 

locais. As estimativas do risco realizadas revelaram a presença de um número significativo de 

ovos viáveis de 3ª geração da traça (Fig. 1), que podem ainda justificar a realização de 

tratamentos insecticidas, ovicidas, caso se observem maioritariamente ovos viáveis, ou 

larvicidas, caso se observem já perfurações de 3ª geração*. 

Nas parcelas localizadas no Cima Corgo, em especial as mais expostas e/ou localizadas em cotas 

mais baixas, esta praga não tem tido significado devido ao efeito das elevadas temperaturas. No 

entanto, com a descida das temperaturas, deve manter-se a vigilância das armadilhas e, no caso 

de se registar um aumento de capturas, devem realizar uma estimativa do risco para avaliar a 

necessidade de eventuais tratamentos, em castas que ainda o justifiquem, dada a proximidade 

da data de vindima. 

O nível económico de ataque (NEA) nesta fase é de 1-10% cachos atacados (ovos viáveis ou 

perfurações de 3ª geração*). Para apoiar a tomada de decisão, devem contactar os serviços 

técnicos da ADVID.  

                                                 
 

*Nota: não confundir perfurações de 2ª geração, já cicatrizadas, com as de 3ª geração, ainda frescas e 

com lagartas muito pequenas (Fig. 2). 

 

CIGARRINHA-VERDE 

As observações efectuadas em vinhas localizadas em cotas mais altas resultaram na observação 

de um número elevado de ninfas de cigarrinha verde e de sintomas nas folhas (descoloração 

entre nervuras e necrose marginal). 

Aconselhamos a realização de uma estimativa do risco para contabilização do número de ninfas 

por 100 folhas (NEA 2ª geração: 50 ninfas / 100 folhas), avaliando a necessidade de eventuais 

tratamentos insecticidas. 

Fig. 1- Ovo viável de traça        Fig. 2- Perfuração de 2ª G (lado esq.) e de 3ª G (lado direito) 

 



 
 

 

DOENÇAS DO LENHO (ESCA) 

Têm sido observados sintomas de doenças do lenho, em especial da Esca (Phaeomoniella 

clamydospora, Phaeoacremonium aleophiluma e Fomitiporia spp.), em algumas vinhas. Nos 

locais onde tenham sido detectados sintomas (Fig. 3, 4 e 5), deve proceder-se à marcação das 

videiras para que na altura da poda se possam aplicar medidas preventivas de controlo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

ADVID, 19 de Agosto 2015 

Relembramos a necessidade de respeitar o número máximo de aplicações de cada substância activa por 

campanha. Para orientar a estratégia de protecção a adoptar, deve consultar o respectivo técnico da ADVID e ter 

igualmente em atenção as indicações do Serviço de Avisos Agrícolas. 

Fig. 3, 4 e 5- Sintomas de esca. Manchas necróticas entre as nervuras, que são de cor avermelhada, nas castas tintas, 

e de cor amarelada, nas castas brancas. Os cachos mirram, acabando por secar. Em caso extremo, pode acontecer a 

morte súbita da planta. 

 


